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6-10 Yaş Arası Çocukların Tüketim Alışkanlıklarının Diskriminant Analiziyle İncelenmesi
Çağlar KARAMAŞA1
Ahmet AYTEKİN2
Serpil ALTINIRMAK3
Özet
Tüketim, toplumdaki her bireyin tüketme zorunluluğu nedeni ile bireylerin kararlarını ve
içinde yaşadığı toplumu olumlu ya da olumsuz yönde etkilemektedir. İnsanoğlu geliştikçe,
tüketici olarak aldığı kararlar da sürekli olarak değişmektedir. Bu nedenle, tüketiciler tüketim
kararını alırken bu kararların kendilerine yüklediği sorumluluğun bilincinde olmalıdırlar.
Tüketici olarak bireyler, yaşamlarını devam ettirmeye çalışırken diğer insan ve canlıların
kullandığı vazgeçilmez olan maddelerin tüketiminde dikkatli davranmalıdır. Tüketim
davranışını etkileyen faktörler arasında; farklı yaş dönemlerinde farklı davranışların ve farklı
karakterlerin ortaya çıktığı dolayısıyla satın alacakları ürün ve hizmetin farklı olduğu kişisel
faktörler, tatmin ve algılama kavramlarının öneminin yüksek olduğu psikolojik faktörler ve
tüketicinin içinde bulunduğu sosyal çevrenin karar alma sürecine etkisinin ele alındığı sosyal
faktörler olarak üç başlık altında sıralanabilir. Ülkelerin ekonomik büyümesinde ve
kalkınmasında temel unsur tasarrufların artırılmasıdır. Tasarruf bilincinin artırılması ve
özellikle bu bilincin erken yaşlarda kazandırılması çok önemlidir. Çocuklar açısından
değerlendirildiğinde; doğum öncesi aşamasından eğitim aşamasına kadar birçok etmen ile aile
bütçesine dahil olmaktadır. Ayrıca çocukları yetişkinlere göre etkilemek ve yönlendirmek
daha kolay olduğundan, çocukların büyüdükçe aile bütçesine etkileri artan yönde bir gelişim
göstermektedir. Bu çalışmada, 6-10 yaş aralığındaki çocukların tüketim alışkanlıklarının
diskriminant analiziyle incelenmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Harcama düzeyi, çocuklar, diskriminant analizi
JEL Sınıflaması: E20, J13, C38

The Measurement of Consumption Habits of the Children Between the Ages of 6-10 via
Discriminant Analysis
Abstract
Consumption impacts individuals’ decisions and the society in which they live positively or
negatively as a result of consumption requirement. As each individual in the society has to
consume, the concept of consumption affects the decisions and the society in which individuals
live positively or negatively. As an individual develops, his/her decisions as a consumer
continues to change. Therefore, while consumers are making decisions, they should be
conscious about the responsibilities which the consumption decisions bring about. While
trying to survive, consumers should act carefully in consuming indispensible materials which
are also used by other people or living beings. The factors affecting consumption behavior
includes; different personalities in which different behaviours and characters emerged at
different ages and therefore purchased products and services are different, psychological
ckaramasa@anadolu.edu.tr, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü, Eskişehir/Türkiye
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factors that thesatisfaction and perception concepts are high and the social environment in
which consumer is involved can be listed under three headings as the social factors that effect
decision making process. The basic point considered in economic growth and development of
countries is to increase the amount of savings. It is quite important to raise the saving
consciousness and to encourage people to gain this in early ages. When evaluated in terms of
children, from the prenatal stage to the educational stage, is included in the family budget.
Also, since it s easier to influence and direct the children than adults, as children grow up, the
effects on the family budget are improving. In this study, it was aimed to analyze consumption
preferences of the children between the ages of 6-10 via discriminant analysis.
Keywords: Spending level, children, discriminant analysis
JEL Classification: E20, J13, C38

1.Giriş
21. yüzyılda çocukluk olgusu tüketim kültürünün bir parçası olarak gelişmektedir. Çocuklar
mutluluğu tüketim yaparak, tüketim aracılığı ile yakalamaya çalışmaktadır. Günümüzde çocukların
tüketici olarak bilgi düzeyleri yüksek olup bilgiye ulaşmaları çok daha kolaydır. Tüketici olan
çocuklar haber ve bilgileri büyük ölçüde internet ve medyadan sağlamaktadırlar. Günümüz
çocuklarının kullanabilecekleri para miktarı ve tüketim kültürünün değişmesine bağlı olarak alışveriş
yapma şansları yüksektir. Ayrıca bugünün koşullarında çocuklar tüketim noktasında önemli bir
konumda bulunmaktadırlar. Bu durum, çocuklara yönelik olarak kurulan televizyon kanallarından ve
tüketim sektöründeki değişimlerden kolayca anlaşılabilir. Çalışmanın amacı çocukların tüketim
tasarruf bilinçleri ile sosyal çevre ve teknolojik imkânların, onların harcama düzeyi üzerindeki
etkisinin araştırılmasıdır.
2.Literatür
Önemli bir ekonomik değer yaratan çocuk tüketimine yönelik birçok çalışma bulunmaktadır. Bu
çalışmalar çocuk tüketim tercihlerine ve çocukların ailelerinin tüketim kararlarına etkisi konusunda
yoğunlaşmıştır. Mc Neal (1973) medyada reklamı yapılan ürünlere çocukların her yıl 28 milyar dolar,
gençlerin 100 milyar dolar harcadığını ve çocukların ailelerinin harcamaları üzerindeki etkilerinin 249
milyar dolar olduğunu belirtmiş olup tüketiciliğin başlangıç yaşını bulmak istemiş ve 5-9 yaş arası 60
denekle çalışmıştır. Para kavramının ilk defa 5 yaşında oluştuğunu, 7 yaşında düzenli harçlık alma ve
para biriktirmenin başladığını, 9 yaşında tam olarak tüketici davranışlarının sergilendiğini tespit
etmiştir. Frideres 1973 yılında yaptığı çalışmada, 5-8 yaş arası 82 çocuğun %78’inin yeni bir oyuncağı
ilk kez televizyon reklamlarında gördüğünü, %22’sinin oyuncak ile ilgili bilgiyi arkadaşlarından
aldığını tespit etmiştir. Şahin ve Hatungil tarafından 2008 yılında Mersin ilinin Merkez ilçesinde
yaşayan orta ve üst gelir grubunda yer alan ilkokul öncesi eğitim kurumlarına devam etmekte olan 36 yaş grubundaki 412 çocuğun ebeveynleri ile gerçekleştirilen çalışmada; çocukların gıda ve oyuncak
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tüketim alışkanlıklarını etkileyen en önemli faktörün televizyon, giyim alışverişini etkileyen en
önemli faktörün arkadaş grubu, kitap ve elektronik eşyada tercihlerini etkileyen en önemli faktörün
anne ve babaları olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 2009 yılında Ateşoğlu ve Türkkahraman çocukların
tüketici olarak sosyalleşmesi konusunu incelemiştir. Çalışmada, çocuk tüketicilere yönelik pazarlama
faaliyetlerindeki artış incelenerek bunun nedenleri araştırılmıştır. Sonuç olarak üç neden ortaya
atılmıştır. Bunlar; günümüzde çocukların harçlık miktarının ve harcama özgürlüklerinin artmış
olması, ikincisi çocukların geleceğin pazarını oluşturmaları ve son olarak günümüzde çocukların
ailenin satın alma kararlarında büyük rol oynamalarıdır. Araştırma konuları ve sonuçlarından
görüldüğü üzere araştırmalar, çocukların tüketici olma yaşları, tüketim tercihlerini etkileyen faktörler
ve çocukların ailelerinin tüketim tercihleri üzerindeki etkileri konularında yoğunlaşmaktadır. Tüketim
ve tasarruf konusunda doğru bilinçlendirilmiş çocuklar yetişkin hale geldiklerinde ülkelerinin
kalkınmalarında önemli rol oynayacaklardır.
3.Diskriminant analizi
Diskriminant analizi; bağımlı değişkenin kategorik, bağımsız/ayırıcı değişkenlerin ise sürekli/kesikli
olduğu araştırma problemlerinde model kurulmasına hizmet eden çok değişkenli istatistiksel bir
tekniktir. Bu model aracılığıyla iki ya da daha çok grubu birbirinden ayıran değişkenler ve bunların
ayırma gücü tespit edilebilmektedir. Böylelikle oluşturulan model aracılığıyla yeni bir gözlemin hangi
gruba atanacağının kestirilmesi mümkün olmaktadır.
Diskriminant analizinde birimlerin bulunduğu gruplar/kategoriler önceden bellidir. Bu noktada yeni
bir birimin, g grubun ayırımını en iyi biçimde ortaya koyması beklenen p adet değişken aracılığıyla
elde edilecek doğrusal kombinasyonlarla hangi gruba ait olduğunun tespiti amaçlanmaktadır.
Diskriminant analizi, grup ortalamaları arasındaki farkı en büyük yapacak biçimde bağımsız
değişkenlerin kombinasyonlarını oluşturur. Ayrıca diskriminant analizinin gerçekleştirilmesi için
bağımsız değişkenlerin (X) çok değişkenli normal dağılıma sahip olması, grup kovaryans
matrislerinin homojen olması, değişkenler arasında çoklu bağıntı bulunmaması ve gereksiz
değişkenlerin yer almaması varsayımlarına sahiptir. Grup kovaryans matrisleri homojen ise doğrusal
diskrimiant analizi uygulanır. Eğer grup kovaryans matrisleri homojen değilse karesel diskriminant
analizi kullanılmalıdır (Albayrak, 2006; Tabachnick ve Fidell, 2007; Alpar, 2013; Özdamar, 2013).
Sırasıyla n1 ve n2 hacimli her bir grup (g1 ve g2) için oluşturulan doğrusal diskriminant fonksiyonu
(Yi), i=1,2 grup sayısı, b0i sabit değeri, bij doğrusal bileşenleri göstermek üzere aşağıdaki eşitlikle elde
edilir:
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𝑌𝑖 = 𝑏0𝑖 + 𝑏1𝑖 𝑋1 + 𝑏2𝑖 𝑋2 + ⋯ + 𝑏𝑝𝑖 𝑋𝑝
Değişkenlere ilişkin doğrusal bileşenler değişkenlerin diskriminant fonksiyonu üzerindeki etkilerini
göstermektedir ve kanonik değişkenler olarak da isimlendirilmektedir. Doğrusal bileşenler, S ortak
kovaryans matrisi (gruplariçi kovaryans matrisi), S-1 bu matrisin tersi, j=1,…,p, i=1,…,g, 𝑥̅𝑖 i.grubun
ortalama vektörünü göstermek üzere şu biçimde hesaplanmaktadır (Özdamar, 2013.:
𝑏𝑖𝑗 = 𝑆 −1 𝑥̅𝑖
Grupların farklılığını enbüyükleyecek bir diskrimant fonksiyonu ile grupları birbirinden ayırmak
olanaklıdır. Bu bağlamda i ve j grupları arasında ortak bir ayırma fonksiyonu belirlenir:
𝑌 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑋1 + 𝑏2 𝑋2 + ⋯ + 𝑏𝑝 𝑋𝑝
Bu eşitlikte yer alan bi doğrusal bileşeni ve b0 sabit değeri aşağıda yer alan eşitlikler yardımıyla
hesaplanır:
𝑏𝑖𝑗 = 𝑆 −1 (𝑥̅𝑖 − 𝑥̅𝑗 )
1
𝑏0 = −( )𝑥̅ ′ 𝑆 −1 (𝑥̅ )
2
4.Bulgular ve Tartışma
Çalışmada Tasarruf ve Tüketim ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçeği ve demografik soruları içeren anket
formu Eskişehir ili Tepebaşı ilçesindeki 1 özel 2 devlet okulunda öğrenim gören 6-10 yaş aralığındaki
1070 öğrenciye yöneltilmiştir. Analizin sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla kayıp veri içeren gözlemler
dışarıda bırakılmış ve 796 gözlemle analiz gerçekleştirilmiştir. Öncelikle faktör analizi ile boyut
indirgenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda KMO Örneklem Yeterliliği Ölçütü ve Bartlett Testi
kullanılmış ve veri yapısının faktör analizine uygun olduğu görülmüştür. Daha sonra yapılan analizde
birbiriyle ilişkisiz boyutlara ulaşmak amacıyla Varimax dik döndürme yöntemi kullanılmıştır. Faktör
sayısının belirlenirken özdeğer, yamaç grafiği, açıklanan varyans yüzdesi ve yorumlanabilirlik
yaklaşımları göz önüne alınmıştır. Faktör analizi sonucu Tablo 1’de sunulan çevresel faktörler, boş
zaman değerlendirme, sürdürülebilir tasarruf, sosyal faktörler, tasarruf bilinci, fiyat algısı, harcama
bilinci ve marka algısı boyutlarına ulaşılmıştır. Ayrıca, regresyon tekniğinden yararlanılarak ve 0
ortalamalı 1 varyanslı faktör skorları elde edilmiştir.
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Tablo 1: Faktör Analizi Sonuçları
Faktörler

Açıklanan
varyans (%)

Sosyal
Sürdürülebilir Tasarruf
Boş Zaman
Tasarruf Bilinci

10,174
9,559
7,868
7,676

Çevre
Marka Algısı

7,471
6,819

Fiyat Algısı
Harcama Bilinci
Toplam
KMO Örneklem Yeterliliği

6,696
6,044
62,306

Bartlett
Ölçütü:
0,718

Küresellik

Test

Değeri: 3997,631

Özd
eğer (λ)

6
5
6
2
3
4
4

1,36
1,27
1,17
1,13

0

Serbestlik
Derecesi=253

3,71
2,50
1,63
1,53

p<0.
001

Çalışmada kategorik olarak ölçülen öğrencilerin harcama düzeyi değişkeni 15 TL ve altı harçlığa sahip
olanlar için düşük, 16 TL ve üstü harçlığa sahip öğrenciler için ise yüksek olarak iki kategoriye
dönüştürülmüştür. Birleştirmede her bir kategorideki gözlem sayısı dikkate alınmıştır. Böylelikle
öğrencilerin harcama düzeyi iki kategorili bağımlı değişken olarak analize dâhil edilmiştir. Ayırıcı
değişkenler olarak faktör analizi sonucunda elde edilen boyutlar kullanılmıştır. Faktör analizinde
Varimax dik döndürme ve faktör skorlarının elde edilmesinde regresyon tekniği kullanıldığından, bu
değişkenler için çoklu bağıntı sorununun görülmemiş ve çoklu normal dağılım varsayımı sağlanmıştır.
Gruplar arasında kovaryansların eşitliği ise Box’ M Testi incelenmiş ve sonuçlar Tablo 2’de
sunulmuştur.
Tablo 2: Grup Kovaryansların Homojenliği Box’ M Testi Sonuçları
Box's M
F

45,907
Yaklaşık

1,246

sd1

36

sd2

178746,498

Anlamlılık

,148
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Box’ M testi sonucunun anlamlı olmadığı Tablo 2’den görülmektedir. Grup kovaryansların homojen
olduğu biçiminde kurulan H0 hipotezi kabul edildiği için Doğrusal Diskriminant Analizinin
uygulanmasına devam edilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen kanonik korelasyon değeri 0,163’tür.
Bu değerin karesi olan 0,027 ise gruplama değişkenindeki varyansın diskriminant fonksiyonu
tarafından açıklanan kısmını göstermektedir. Wilks’ Lamda test sonuçları incelendiğinde ise Wilk’s
Lambda değerinin 0.973, ve ki-kare değerinin 2.318 ve bu değerin p<0,01 düzeyinde anlamlı olduğu
görülmüştür. Wilk’s Lambda değerinin düşüklüğü diskriminant fonksiyonunun etkinliğini
gösterirken, ki-kare değerinin anlamlılığı grupları ayırmada diskriminant fonksiyonunun etkisinin
tesadüfi olmadığını ortaya koymaktadır. Tablo 3’te Wilks’ Lambda grup ortalamalarının eşitliği test
sonuçları verilmiştir. Buna göre Sosyal Faktör (F1,794 = 4,199, p<0,05) ve Boş Zaman Değerlendirme
(F1,794 = 9,523, p<0,005) değişkenlerinde gruplar arasındaki farklar anlamlıdır. Diğer taraftan Wilks’
Lambda değerlerinin 1’e yakın olması değişkenlerin ayırma etkilerinin düşük olduğunu
göstermektedir (Özdamar, 2013; Çokluk vd., 2014, İslamoğlu ve Alnıaçık, 2014). Ayrıca gruplara
ayırmada en etkili değişkenin Boş Zaman Değerlendirme olduğu anlaşılmaktadır.
Tablo 3: Wilks’ Lambda Grup Ortalamalarının Eşitliği Testi
Faktörler

Wilks'

F

sd1

sd2

p

Lambda

Sosyal Faktör

,995

4,199

1

794

,041

Sürdürülebilir

,997

2,444

1

794

,118

Boş Zaman

,988

9,523

1

794

,002

Tasarruf Bilinci

1,000

,105

1

794

,746

Çevre

,998

1,409

1

794

,236

Marka Bilinci

,998

1,685

1

794

,195

Fiyat Algısı

,999

,598

1

794

,440

Harcama Bilinci

,998

1,328

1

794

,249

Tasarruf

Tablo 4’te kanonik diskriminant fonksiyonunun katsayıları verilmiştir.
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Tablo 4: Kanonik Diskriminant Fonksiyonu Katsayıları
Değişken

Kısa

Katsayı Değeri

Gösterimi
Sosyal Faktör

X1

,450

Sürdürülebilir

X2

-,344

Boş Zaman

X3

,676

Tasarruf Bilinci

X4

,071

Çevre

X5

-,261

Marka Bilinci

X6

,286

Fiyat Algısı

X7

,170

Harcama Bilinci

X8

-,254

Tasarruf

Sabit Değer

1,0739E-16

Kanonik diskriminant fonksiyonu katsayıları kullanılarak yeni bir gözlemin hangi gruba dâhil olduğu
kestirilebilmektedir. Buna göre diskriminant fonksiyonu aşağıdaki gibi elde edilmiştir:
𝑌̂ = 1,0739 ∗ 10−16 + (0,450 ∗ 𝑋1 ) + (−0,344 ∗ 𝑋2 ) + (0,676 ∗ 𝑋3 ) + (0,071 ∗ 𝑋4 ) +
(−0,261 ∗ 𝑋5 ) + (0,286 ∗ 𝑋6 ) + (0,170 ∗ 𝑋7 ) + (−0,254 ∗ 𝑋8 )
Yeni bir gözlemin hangi gruba düştüğünün belirlenmesinde kullanılacak kesme değeri (Zkesme) ise
grup merkezleri kullanılarak aşağıdaki gibi elde edilir:
𝑍𝑘𝑒𝑠𝑚𝑒 =

−0,073 + 0,376
= 0,1515
2

Buna göre yeni bir gözlemin diskriminant fonksiyonununa ilgili değişken değerleri yerleştirildikten
sonra elde edilecek değerin 0,1515’ten küçük olması durumunda düşük harcama düzeyi grubuna,
yüksek olması durumunda yüksek harcama düzeyi grubunda yer alacağı ifade edilebilir.
Oluşturulan bu modelin doğru sınıflandırma başarısı %61,1’dir. Buna göre düşük harcama
düzeyindeki 667 çocuktan 414’ü, yüksek harcama düzeyindeki 129 çocuktan ise 72’si doğru
sınıflandırılmıştır.
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Diskriminant analizi sonucunda anlamlı bir model elde edilmiştir. Modelde ayırma gücü en yüksek
olan değişkenin boş zaman değerlendirme olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda çocukların boş
zamanlarında bilgisayar, tablet kullanmaları, internet ve sosyal medyadan yararlanmalarının harcama
düzeylerini arttırdığı belirtilebilir. Ayırma gücü en yüksek olan ikinci değişken sosyal faktörler
olmaktadır. Buna ek olarak çocuğun arkadaşlarından etkilenmesinin harcama düzeyi yüksek grupta
olma olasılığını arttırdığı görülmüştür.
5. Sonuç ve Öneriler
Sonuç olarak çocukların harcama düzeyi üzerinde tasarruf ve tüketim boyutlarının etkisi incelenmiş,
çocukların sosyal faktörlerden ve boş zamanlarında sosyal ağ ve teknoloji kullanımının harcama
düzeyini arttırdığı görülmüştür. Daha geniş kapsamlı ve boylamsal bir çalışmanın literatüre katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
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Açılım Analizi’nde Bozulma ve Kararlılık Üzerine Bir Uygulama
Dilek ALTAŞ1
Hande KANDUR2
Özet
Açılım Analizi, kişilerin tercihleri arasındaki farkla ilgilenen geometrik bir modeldir.
Kişiler ve tercihler (nesneler) ortak uzayda nokta olarak gösterilmekte ve her kişi tercihler
arasından kendi ideal noktasına en yakın olanını seçmektedir. Ancak Açılım Analizi sıklıkla
bozulmuş ve kararlı olmayan çözümlerle sonuçlanmaktadır. Genel olarak bozulmuş
çözümler, hatalı konumlandırılmış nesneler (örn. tüketiciler, markalar, ürünler) olarak
açıklanmakta ve böylelikle anlamsız sonuçlar elde edilmektedir. Bozulma probleminin
yanında kararlı konfigürasyonlar elde etmek de oldukça önemlidir çünkü Açılım
Analizi’ne ilişkin sonuçlar verideki ufak değişikliklerden fazlaca etkilenmektedir. Bu amaç
doğrultusunda, Türkiye’deki amatör koşucuların yarış türlerine ilişkin tercih verilerini
kullanarak, bozulmaya uğramamış ve kararlı çözümler elde etmek için Cezalı Metrik
Olmayan Açılım Analizi ve Bootstrap Yöntemi eş zamanlı olarak uygulanmıştır. En kararlı
çözümü veren ceza parametreleri kullanılarak yarış türleri ve koşuculara ilişkin iki boyutlu
ortak uzay konfigürasyonu elde edilmiştir. Sonuç olarak Açılım Analizi ile elde edilen
uzaysal harita çeşitli tercih alternatifleri arasındaki benzerlik veya farklılıklar hakkında
bilgi vermektedir. Duyusal özelliklerin tüketici beğenisine olan etkisini anlamak için
kullanılan tercih haritaları, ürünler arasında farklılık yaratan bileşenlerin ve ürün/tüketici
segmentasyonunun belirlenmesi açısından etkili sonuçlar sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çok Boyutlu Açılım Analizi, Bootstrap, Tercih Verileri
JEL Kodu: C10, C49

An Application on Degeneracy and Stability in Unfolding Analysis
Abstract
Unfolding Analysis is a geometric model that deals with the difference between people's
preferences. People and preferences (objects) are shown as points in common space, and
each person chooses the one closest to their ideal point from the preferences. However, the
Expansion Analysis often results in degenerated and unstable solutions. Generally,
degenerate results are described as misidentified objects (eg. consumers, brands, products),
and thus meaningless results are obtained. In addition to the problem of degeneration,
stability of Unfolding configurations is very important because the results of analyze are
heavily effected by small changes in the data.. For this purpose, using preference data
regarding the amateour runners' race preference in Turkey, non-metric Unfolding Analysis
and Bootstrap Method were simultaneously applied to obtain non-degenerate and stable
solutions. Using the penalty parameter values giving the most stable solution, joint space
configurations for race types and runners were obtained. As a result, the spatial map
obtained by Unfolding Analysis gives information about the similarities or differences
between various preference choices. The preference maps used to understand the effect of
Prof. Dr., dilekaltas@marmara.edu.tr, Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü, İstatistik Anabilim
Dalı, İstanbul/Türkiye
2
Dr. Hande Kandur, kandurhande@gmail.com, Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İstatistik Anabilim Dalı,
İstanbul/Türkiye
1
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sensory attributes on consumers' liking, provides effective results in terms of identifying
the components that make the difference between the products and the product/consumer
segmentation.
Keywords: Multidimensional Unfolding Analysis, Bootstrap, Preference Data
JEL Classification: C10, C49

1.Giriş
Tercih sıralamasına ilişkin verilerin analizi son yıllarda giderek önem kazanmaktadır. Sıralamaya
ilişkin veriler, bireylerden nesnelere ait tercih sıralamasını ifade etmelerini istediğimizde ortaya
çıkmaktadır. Açılım Analizi, tercih verilerinin analizini yapmak için kullanılan ve hem kişilerin
hem de nesnelerin ortak uzayda birlikte gösterimini yapmak için kullanılan yöntemlerden biridir.
Ancak Açılım Analizi sıklıkla bozulmuş ve kararlı olmayan çözümlerle sonuçlanmaktadır.
Çalışma, Türkiye’de amatör olarak koşu sporuyla ilgilenen ve en az bir kez yarış koşmuş
koşucular üzerinde yapılmıştır. Bahsedilen sorunların çözümü için geliştirilen Cezalı Metrik
Olmayan Açılım Analizi ve Bootstrap Yöntemi eş zamanlı olarak uygulanmıştır.
En kararlı çözümü veren ceza parametreleri kullanılarak yarış türleri ve koşuculara ilişkin iki boyutlu
ortak uzay konfigürasyonu elde edilmiştir. Koşucuların yarış tercihlerini yaparken öncelikli olarak
göz önünde bulundurdukları nitelikler ve tercih alternatifleri arasındaki farklılıklar belirlenmiştir.
2. Açılım Analizi
Açılım Analizi, kişilerin tercihleri arasındaki farkla ilgilenen geometrik bir modeldir. Kişiler ve
tercihler ortak uzayda nokta olarak gösterilmekte ve her kişi tercih alternatifleri arasından kendi
ideal noktasına en yakın olanı seçmektedir (Mair vd, 2015, 2015, s.1). Başka bir deyişle nesneler
arasındaki benzerlikler, düşük boyutlu bir uzayda noktalar arasındaki uzaklıklar olarak temsil
edilmekte ve hem nesneler hem de kişiler ortak uzayda birlikte gösterilmektedir (Borg ve
Groenen, 2005, s.3).
Bireyler için olan noktalar ideal nesneleri/ürünleri/markaları temsil etmektedir. Bir kişinin ideal
noktasından daha uzakta olan bir nesne noktası, kişinin o nesneden daha az fayda sağladığını ya
da daha az tercih ettiğini göstermektedir (De Sarbo vd., 1987, s.362).
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Şekil 1: Yakınlık Matrisinin Şematik Görüntüsü

Kaynak: Borg ve Groenen, 2005, s.294.
Açılım Analizi’nde girdi matrisi simetrik değildir, n kişinin m nesne ile ilgili sıralamalarından
oluşan dikdörtgen matris şeklindedir (Mair vd, 2015, s.17). Yani veri n satır nesnesi ve m sütun
nesnesi arasındaki farklılıklardan oluşmaktadır. (Mair vd, 2015, s.1). Şekil 1’de görüldüğü gibi
Açılım Analizi’nde farklı setlerdeki nesne çiftleri arasında kayıp veri mevcuttur ve kayıp veriye
ek olarak veri genellikle satır koşulludur. Yani bir kişinin yaptığı tercih sıralaması, farklı bir
kişinin tercih sıralaması ile karşılaştırılamaz. Bu durum sonuçların bozulmuş (dejenere) olmasına
yani veri haritalamasının anlamsız sonuçlar içermesine neden olmaktadır (De Leuuw, 2005, s.6).
Teknik olarak Açılım Analizi, set içi yakınlıkların kayıp olduğu Çok Boyutlu Ölçekleme
Yöntemi’nin özel bir durumudur.
3. Açılım Analizi’nde Bozulma
Açılım Analizi sadece, elde edilen haritalar kişilerin tercihlerinin uygun bir gösterimini yaptığı
zaman anlamlı sonuçlar vermektedir ancak bu analizin uygulamasında karşılaşılan zorluk,
bozulmuş çözümlerin yaygın olmasıyla ilgilidir (Van Deun vd., 2011). Bozulmuş çözümlerin
özelliği, nesnelerin kişilere (neredeyse) eşit uzaklıkta olmasıdır. Bu çözümlerin ortaya çıkmasının
nedenleri arasında, kullanılan veri ölçüm seviyesi ve uyum iyiliği fonksiyonu yer almaktadır (Van
Deun vd., 2005, s.46). Bozulma, stress değerinin veriden bağımsız olarak küçük elde edilmesi
durumunda ortaya çıkmaktadır. Genel olarak bozulmuş sonuçlar, hatalı konumlandırılmış
nesneler (örn. tüketiciler, markalar, ürünler) olarak açıklanmakta, böylelikle anlamsız sonuçlar
elde edilmekte ve sonuçları yorumlamak imkansız hale gelmektedir (Busing, 2010).
Bozulma problemi, Açılım Analizi’ne ilişkin uygulamalarda sıklıkla karşılaşılan ve uzun süredir
devam eden bir sorundur ve çeşitli yazarlar problemin çözümü için farklı öneriler getirmişlerdir.
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Bozulmuş sonuçlardan kaçınmanın ve Açılım Analizi için anlamlı sonuçlar elde etmenin çeşitli
yolları bulunmaktadır.
Tercih verisi yapısı gereği sıralıdır ve metrik olmayan modelde, verinin orijinal sırasının
korunması şartı ile verinin monoton dönüşümüne izin verilmektedir. Veri dönüşümüne izin
verilmesi durumunda, düşük boyutlu uzayda veri daha iyi temsil edilmektedir (Velden vd., 2011,
s.4). Ancak bu dönüşüm tüm dönüştürülen verilerin eşit olmasına ve böylece bozulmuş sonuçlar
elde edilmesine yol açabilmektedir (Van Deun vd., 2005, s.46).
Bozulmuş sonuçlardan kaçınmanın bir yolu dönüşümün sıfırdan farklı bir sabit ve sıfır eğim
içermemesidir (Borg ve Groenen, 2005, s.322). Busing ve arkadaşları (2005), sıfır olmayan sabit
ve sıfır eğim dönüşümü sonucu ortaya çıkan bozulmuş çözümler için basit ancak oldukça etkili
bir model önermiştir. Bu modelde, daha büyük sabit değeri elde etmekten kaçınmak için stress
değerine ceza (penalty) eklenmektedir (Borg ve Groenen, 2005, s.325). Cezalı stress fonksiyonu
aşağıdaki gibi formülize edilmektedir (Velden vd., 2011, s.8).
𝑣 2 (𝛿)

̂ , 𝑋, 𝑌) = 𝜎𝑛2𝜆 (𝐷
̂ , 𝑋, 𝑌) (1 + 𝜔 2 )
𝜎𝑝2 (𝑃, 𝐷
𝑣 (𝑑̂ )

(1)

δ=vec(Δ) ve d ̂=vec(D ̂) sırasıyla, gözlenmiş uzaklıkları (tercihler) ve pseudo uzaklıkları gösteren
vektörlerdir. λ ve ω ceza parametreleri, cezanın gücünü belirleyen kullanıcı tarafından sağlanan
sabitlerdir. Lambda 0< λ ≤1 aralığında değer alırken, omega sıfırdan büyük ω≥0 olmalıdır. λ sıfıra
yaklaştığında ve ω değeri arttığında, güçlü bir ceza elde edilmektedir. λ değeri bire ve ω sıfıra
yaklaştığında ise cezanın etkisi azalmakta ve bozulmuş çözümlere yol açmaktadır (Busing ve De
Rooij, 2009, s.332).
4. Açılım Analizi’nde Sonuçların Kararlılığı ve Bootstrap Yaklaşımı
Açılım Analizi’nde sonuçların bozulmamış olmasının yanında kararlı olması da oldukça
önemlidir. Çünkü Açılım Analizi’ne ilişkin sonuçlar verideki ufak değişikliklerden fazlaca
etkilenmektir. Bu sebepten ötürü, sonuçların kararlılığına/tutarlılığına ve istatistiksel sonuçların
anlamlılığına güvenmek için çeşitli ölçülere ihtiyaç duyulmaktadır. Velden ve arkadaşları (2011)
metrik olmayan Açılım Analizi’nin sonuçlarının kararlılığını ölçmek İçin Parametrik Olmayan
Dengeli Bootstrap yöntemini önerilmişlerdir (Velden vd., 2011, s.4).
Bootstrap analizinde, yeniden örneklenen verilere tekrar tekrar istatistiksel yöntemler
uygulanmaktadır. Örnekler iadeli olarak çekildiğinden bazı kişiler bazı bootstrap örneklerinde
diğer örneklere göre daha sık görülebilmektedir. Bu dengesizliği önlemek için, her bir kişinin,
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tüm B adet bootstrap örneklerinde tam olarak B kere yer almasını sağlayan dengeli bootstrap
yöntemi kullanılmaktadır.
Her bir bootstrap örneği, nesnelerin ve kişilerin bir konfigürasyonunu sağlayan, Metrik Olmayan
Açılım Analizi aracılığı ile analiz edilmekte ve her bir bootstrap konfigürasyonu farklı bir kişi
kümesine dayanmaktadır (Velden vd., 2013, s.87). Velden ve arkadaşları (2011), Açılım
Analizi’nin genel tutarlılığını ölçmek için bootstrap sonuçlarından elde edilen çeşitli istatistiksel
ölçüleri kullanarak ortalama mutlak göreceli hata ortalamasını (RMSE) önermişlerdir ve bu değer
Açılım Analizi’ne ilişkin sonuçların karralılığını ölçmek için kullanılmaktadır (Velden vd., 2011,
s.14).
1

𝑅𝑀𝑆𝐸 = 2 (𝑅𝑀𝑆𝐸𝑘𝑖ş𝑖𝑙𝑒𝑟 + 𝑅𝑀𝑆𝐸𝑛𝑒𝑠𝑛𝑒𝑙𝑒𝑟 )

(2)

Metrik olmayan Açılım Analizi’nde, varyans ve yanlılık büyük oranda λ ve ω’nın seçimine
bağlıdır. Yani, metrik olmayan açılım analizi sonucu elde edilen konfigürasyonların varyansı ve
sapması, ceza parametrelerinin bir fonksiyonudur. Bu ilişki, ceza parametrelerine uygun değerleri
bulmak için kullanılmaktadır. Daha açık bir anlatımla, amaç RMSE’yi mümkün olduğunca küçük
yapan λ ve ω değerlerini bulmaktır (Velden vd., 2013, s.88).
5. Bulgular
Araştırmanın örneklemini Türkiye’de amatör olarak koşu sporuyla ilgilenen ve en az bir kez yarış
koşmuş koşucular oluşturmaktadır. Araştırmada iradi örnekleme tekniklerinden biri olan kolayda
örnekleme tekniği kullanılmış ve veriler anket yöntemi ile elde edilmiştir. Açılım Analizi’nde
kullanmak üzere koşuculardan 7 yarış türünü tercihlerine göre 1’den 7’ ye kadar sıralamaları
istenmiştir. Bu yarış türleri, 5km, 10km, 15km, yarı maraton, maraton, ultra maraton ve patika
koşularıdır. Yarı maraton mesafesi 21,1 km, maraton mesafesi 42,2 km, ultra maraton ise
maratondan uzun mesafede koşulan her türlü mesafeyi kapsamaktadır.
Açılım Analizi’nin gerçekleştirilmesinde prefscal algoritması kullanılmıştır. Prefscal algoritması
iki farklı program olarak bulunmaktadır. İlk Prefscal programı olan beta versiyonu, Leiden
Üniversitesi'nde geliştirilen bir konsol uygulamasıdır ve Microsoft üzerinde bir komut
penceresinde yürütülmektedir. İkinci Prefscal programı IBM SPSS istatistik paket progra mında
uygulanmakta ve bu sürüm, beta versiyonundan seçilmiş bir dizi opsiyondan oluşmaktadır. Beta
sürümü hala araştırma, iyileştirme ve programa belirli seçenekler ekleme amacıyla geliştirilmekte
olduğu için, beta sürümü araştırmacıların serbestçe kullanımına açık değildir.
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Açılım Analizi’nin sonuçlarının kararlılığı için önerilen yönteme ilişkin analizlerin çözümü
mevcut Spss programında yer alan Prefscal algoritmasında mümkün olmamaktadır. Velden ve
diğerleri (2011) tarafından geliştirilen bu yönteme ilişkin çözümler Spss’in beta sürümü ile
gerçekleştirilmiştir. Analizin ilk aşamasında, cezanın gücünü belirleyen ve kullanıcı tarafından
sağlanan λ ve ω parametrelerine farklı değerler atanmış ve bu değerlerin Açılım Analizi
sonuçlarına etkisi incelenmiştir. Bu yöntem ile, nesnelerin ve kişilerin en tutarlı ortak uzay
konfigürasyonunu veren ceza parametrelerine ilişkin değerler belirlenmeye ve en küçük RMSE
değerine ulaşılmaya çalışılmıştır. Ne yazık ki, RMSE'nin λ ve ω parametreleriyle nasıl ilişkili
olduğunu analitik olarak belirlemek mümkün değildir. Bu nedenle RMSE'yi minimum yapan λ ve
ω’yı belirlemenin bir yolu, optimal sonucu bulmak için kullanılan “grid search” tekniğidir. Bu
teknikte model paremetreleri algoritmaya tek tek verilmekte ve en iyi performansı veren parametre
değerlerine böylece karar verilebilmektedir. Bu çalışmada, λ için [0.1, 0.2 ,. . , 1.0] ve ω için
[0.10, 0.20, 0.50, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100] değerleri sırasıyla analiz edilmiştir. Her bir parametre
çifti için (λ, ω), B = 1000 tekrar ile bootstrap analizi ve metrik olmayan Açılım Analizi
gerçekleştirilmiş ve en küçük RMSE'yi veren parametre değerleri için en kararlı çözüm elde
edilmiştir.
Tablo 1: 1000 Bootstrap Örneğine Dayalı Farklı Ceza Değerleri İçin Göreceli Ortalama
Hata Karesi
λ

ω
0.1

0.2

0.5

1

2

5

10

20

50

100

0.1

0.0049600

0.0049740

0.0048500

0.0044970

0.0041760

0.0042950

0.0039710

0.0039522

0.0039646

0.0049456

0.2

0.0066372

0.0064273

0.0045356

0.0044126

0.0042503

0.0042503

0.0039922

0.0043835

0.0043770

0.0047610

0.3

0.0659119

0.0340421

0.0134035

0.0061794

0.0054987

0.0040635

0.0069330

0.0066799

0.0065199

0.0064944

0.4

0.1213462

0.1027714

0.0913460

0.0438207

0.0120113

0.0104371

0.0165672

0.0202039

0.0205555

0.0211390

0.5

0.1818182

0.1755795

0.1286660

0.1230868

0.0713000

0.0305073

0.0141038

0.0139672

0.0192269

0.0213089

0.6

0.2697070

0.2721021

0.2132754

0.1896187

0.1323970

0.1610920

0.1367936

0.1037481

0.0830735

0.0765284

0.7

0.3836002

0.3505616

0.3142169

0.2279595

0.1924724

0.1754660

0.1705288

0.2047653

0.1565499

0.1553186

0.8

0.6405209

0.5864921

0.4271795

0.6564978

0.3007181

0.2594499

0.2386797

0.2370556

0.23660032

0.2366164

0.9

0.6280763

0.6802562

0.6167091

0.3771504

0.7816114

0.4574452

0.3934194

0.3834874

0.38222757

0.3824812

1

0.6140503

0.5486143

0.6840190

0.4312108

0.4859001

0.6372735

0.5830577

0.5681402

0.58754302

0.5894621

Eşitlik 1’de tanımlanan denklem yoluyla elde edilen göreceli ortalama hata kareleri (RMSE) Tablo
1'de gösterilmektedir. Tüm tablo incelendiğinde, en kararlı çözümünün λ = 0.1 ve ω = 20 ceza
parametrelerine karşılık geldiği, çünkü en küçük RMSE (0.0039) değerine bu parametre değerleri
ile ulaşıldığı görülmektedir. Prefscal algoritmasının Spss’te yer alan varsayılan parametre
değerleri λ = 0.5 ve ω = 1’dir. Ancak varsayılan değerlere ilişkin RMSE’nin (0.1230) oldukça
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yüksek olduğu yani sonucun kararsız olduğu görülmektedir. Bir başka ifadeyle, cezanın
etkisininin varsayılan değerden azaltılması durumunda (yani, λ için daha yüksek ve ω için daha
düşük değerler seçilerek), RMSE'nin önemli ölçüde arttığı açıkça görülmektedir. Bu sonuç,
Açılım Analizi’ne ilişkin çözümlerin büyük ölçüde kararsız olduğuna ve olası bozulmalara işaret
etmektedir. Benzer şekilde, ω parametresini artırarak daha güçlü bir ceza uygulanmasının etkisi
sınırlıdır, ancak daha güçlü bir ceza genellikle daha kararlı çözümlere yol açmaktadır. Tab lonun
sol alt köşesindeki değerler, zayıf ceza değerleri için, RMSE'nin önemli derecede arttığını
göstermektedir.
Prefscal beta sürümü ile en kararlı çözümü veren ceza parametreleri elde edildikten sonra bu değerler
kullanılarak prefscal/spss sürümü ile ortak uzay konfigürasyonu elde edilmiştir.
Tablo 2:PREFSCAL Analiz Sonuçları
İterasyon
Son Fonksiyon Değeri
Stress Değeri
Fonksiyon Değeri
Ceza Değeri
Uyumsuzluk Derecesi Normalize Stress Değeri
Kruskal's Stress-I
Kruskal's Stress-II
Young's S-Stress-I
Young's S-Stress-II
Hesaplanan Dağılım
Uyum Derecesi
Hesaplanan Varyans
Düzeltilmiş Tercih Sıralamaları
Spearman's Rho
Kendall's Tau-b
Yakınlıkların Değişim Katsayısı
Değişim Katsayısı
Dönüştürülmüş Yakınlıkların Değişim Katsayısı
Değişim Uzaklıkları
DeSarbo’nun karışıklık endekslerinin karelerinin
Dejenerasyon
toplamı
endeksleri
Shepard'ın Endeksi

560
3,375064
0,268297
714830,7
0,068178
0,261109
0,694199
0,359204
0,500682
0,931822
0,786846
0,876050
0,856197
0,752101
0,540700
0,702638
0,503936
0,031066
0,845518

Yukarıdaki tablo λ = 0.1 ve ω = 20 ceza parametreleri için stress ve uyum ölçülerini vermektedir.
Hesaplanan istatistikler bozulmuş (dejenere) sonuçlar için bir risk olup olmadığını
göstermektedir. Algoritma 560 iterasyondan sonra 0,268297 olan stress değeri ile çözüme
ulaşmıştır. Normalize stress değerinin sıfırdan farklı olması beklenmektedir ve istenildiği gibi
0,06 olarak bulunmuştur. Çünkü düşük stress değeri veri uyumunun iyi olduğunu göstermekle
birlikte aynı zamanda sonuçların bozulmasına da yol açmaktadır. Normalize stress değeri 1'den
çıkarıldığında hesaplanan dağılım ölçüsüne yani 0,9318’e eşit olmaktadır. Orijinal uzaklıklar ile
konfigürasyon uzaklıkları arasındaki karesel korelasyona eşit olan ve modelin u yumunun bir
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ölçüsü olan varyans değeri ise %78,7 olarak elde edilmiştir. Her iki ölçü de, Prefscal çözümünün
verinin altında yatan yapıyı iyi temsil ettiğini göstermektedir. Bir diğer dikkat edilmesi gereken
nokta dönüştürülmüş yakınlıkların değişim katsayısının orijinal yakınlıkların değişim katsayısına
yakın bir değere sahip olmasıdır. Aradaki farkın çok fazla olması orijinal değişkenliğin
kaybolduğunu ve bunun sonucu olarak nesnelerin haritada birbirine çok yakın konumlandığını
yani bozulmuş çözüm elde edildiğini göstermektedir. Tablodaki sonuçlara göre orijinal
yakınlıkların değişim katsayısı 0,5407 iken dönüştürülmüş yakınlıkların değişim katsayısı 0,7026
olarak bulunmuştur. Yani dönüşümden sonra değişkenliğin daha büyük bir kısmı açıklanmaktadır.
Prefscal algoritmasında ceza değeri kullanılmadan önce elde edilen dejere çözümde, orijinal
uzaklıkların değişim katsayısı yine 0,5407 iken dönüştürülmüş yakınlıkların değişim katsayısı
0,0000823 olarak elde edilmiştir. Yani dönüştürülmüş yakınlıklar orijinal yakınlıklara göre
oldukça düşük neredeyse sıfıra yakın bir değere sahiptir ve bu sonuçların anlamlılığı için
istenmeyen bir durumdur. DeSarbo’nun karışıklık endekslerinin karelerinin toplamı, farklı
setlerdeki noktaların ne kadar iyi birbirine karıştığının bir ölçüsüdür. Eğer birbirine karışmazlarsa
çözümün bozulmuş olabileceği yönünde bir uyarı işaretidir. Bu endeksin oldukça küçük ve sıfıra
yakın olması beklenmektedir. Çalışmamızda DeSarbo’nun karışıklık endekslerinin karelerinin
toplamı 0,031 olarak elde edilmiştir ve sonucun bozulmuş olmadığının güçlü bir göstergesidir.
Shepard'ın farklı uzaklıkların bir yüzdesi olarak rapor edilen endeksi % 84,5 civarındadır ve bu
değere göre uzaklıklar birbirinden yeterince farklıdır ve çözüm bozulmuş değildir. Sonuç olarak
verilerin model uyumunun iyi olduğu ve çözümün bozulmuş olmadığını söylemek mümkündür.
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Şekil 2: Koşucular ve Yarış Türlerine İlişkin Ortak Uzay

λ = 0.1 ve ω = 20 ceza parametreleri kullanılarak Prefscal/Spss algoritması ile eld e edilen Açılım
Analizi sonucunda yarış türleri ve ideal noktalar ortak uzayda iki boyutlu olarak elde edilmiştir.
Yarış türleri kırmızı noktalar ve koşucuların ideal noktaları mavi noktalar şeklinde Şekil 2’de
görülmektedir. Elde edilen ortak uzay haritasında doğal olarak gruplanmış ideal noktalar,
potansiyel alt segment koşucuları temsil etmektedir. 10k ve 15k koşucular tarafından en fazla
tercih edilen ilk iki yarış arasında yer almaktadır. Bu yarışlara yakın konumlanan ideal noktaların
sayısının çok olması tercihlerin de yüksek olduğunu göstermektedir. 5k yarışının ise diğer bütün
yarışlardan uzak konumlandığı görülmektedir. Bu durum ülkemizde düzenlenen 5k mesafesindeki
yol yarışlarının sayısının az olmasından veya düzenlenen yarışların da daha çok prof esyonel
atletlere yönelik (5000 metre pist yarışı) olmasından kaynaklanıyor olabilir.
Kişilerden yarış türlerini tercih sırasına sokması istendiğinde, patika koşusunu hangi mesafeye
göre değerlendirmeleri gerektiği belirtilmemiştir. Bunun amacı her türlü mesafede koşulabilecek
bu yarışı hangi yarış türüne ya da mesafeye daha yakın gördüklerini ortaya koymaktır. Sonuç
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olarak patika ve ultra maratonun harita üzerinde yakın konumlandığı yani tercih açısından benzer
algılandığı görülmektedir. Ancak bu yarışların etrafındaki ideal noktaların fazla olmaması,
koşucular tarafından az tercih edildiklerini ortaya koymaktadır.
Tercih boyutlarını belirlemek ve eksenlere anlamlı isimler verebilmek için Chang ve Carroll
(1968) tarafından geliştirilen Profit Analizi uygulanmıştır. Bu analiz niteliklerle yüksek
korelasyona sahip boyutların belirlenmesine yardımcı olmaktadır. Profit, Açılım Analizi sonucu
elde edilen koordinat değerlerini ve niteliklerin ortalama değerlerini girdi olarak almaktadır.
Böylece hangi niteliklerin tercih uzayını en iyi şekilde tanımladığını ve boyutları şekillendirdiğini
belirlemek mümkün olmaktadır.
Tablo 3: Yarış Türlerine İlişkin Niteliklerin Ortalama Puanları
Parkur
Sakatlık Riski
Mesafe
Ekipman
Dayanıklılık
Maliyet
Organizasyon
Ulaşım
Yarış Takvimi
Hazırlık Süreci

5k
2,3
2,1
2,0
2,2
3,0
3,8
4,5
2,3
2,5
3,1

10k
2,1
3,9
2,8
3,4
2,8
3,4
3,6
2,1
3,4
3,9

15k
3,2
4,0
2,6
3,5
2,5
3,5
5,0
3,2
2,5
2,0

Yarı
maraton
4,8
4,7
2,2
3,8
3,3
4,7
4,7
3,8
3,9
3,7

Maraton
5.2
6,7
2,9
3,4
6,8
4,0
5,8
5,2
6,5
6,2

Ultra
maraton
5,4
6,1
5,8
5,9
6,1
4,9
6,2
5,4
5,9
6,8

Patika
2,5
5,2
4,8
6,2
4,6
2,5
4,9
2,5
5,7
5,6

Tablo 3’de 7 adet yarış türünün 10 farklı niteliğe ilişkin ortalama puanları yer almaktadır. Örneğin
maraton ve ultra maraton yarışları sakatlık riskinin yüksek olması ve hazırlık süreci açısından
yüksek puanlanmıştır.
Tablo 4: Nitelikler İle Vektör İzdüşümleri Arasıdaki Maksimum Korelasyon ve R2
Rho

R2

Parkur

0.9420

0.8873

Sakatlık Riski

0.8996

0.8092

Mesafe

0.8809

0,7759

Dayanıklılık

0.9700

0.9409

Hazırlık Süreci

0.9004

0.8107

Nitelikler

Profit, Açılım Analizi sonucu elde edilen koordinatları bağımsız değişken ve nitelikleri bağımlı
değişken alarak çoklu regresyon analizi yapmakta ve nitelikleri vektörler şeklinde tercih uzayına
yerleştirmektedir. Modelin uyumu, orijinal nitelik değerleri ile uyarıcıların vektör üzerindeki
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izdüşümleri arasındaki korelasyonun maksimize edilmesiyle gerçekleşmektedir. Uzaya yansıtılan
bir niteliği temsil eden her bir vektör, kişilerin uyarıcılara ilişkin tercihlerini hangi boyutlara göre
yaptığını belirtmektedir. Elde edilen bu korelasyon değeri (Rho), niteliklerin uyarıcı uzayıyla
uygunluğunu tasvir eden bir uyum iyiliği ölçüsüdür (Steven ve Reynolds, 1995, s.482). Bunun
yanında dikkate alınması gereken diğer bir analiz çıktısı R 2 değeridir ve haritada yer alan yarış
türlerinin niteliklerle ilişkisi olup olmadığını belirtmektedir. R 2 ne kadar yüksek olursa ilişki de o
kadar yüksek olmaktadır. Niteliklerin yarış türlerine ilişkin tercihleri etkilediği sonucunun
desteklenmesi için R2’nin en az 0,80 civarında olması istenmektedir. Bu kritere uymayan (maliyet,
ekipman, organizasyon, ulaşım ve yarış takvimi) nitelikler değerlendirmeye alınmamıştır. Tablo
4’te hem RHO hem de R 2 değerleri verilmektedir. R 2 değerleri incelendiğinde %80’e yakın ve
üzerinde değer alan niteliklerin parkur, sakatlık riski, mesafe, dayanıklılık ve hazırlık süreci
olduğu görülmektedir. Bu nitelikler boyutların belirlenmesi açısından etkili ve ayrıştırıcı bir
etkiye sahiptir. Tablodaki en yüksek iki R 2 değerine bakıldığında, koşucuların yarış türlerine
ilişkin tercihlerini dayanıklılık ve parkur niteliklerine göre yaptığı görülmektedir.
Şekil 3: Yarış Türleri ve Nitelik Vektörleri (Profit Analizi)

Şekil 3, orijinal uyarıcı koordinatlarının ve yön vektörlerinin bir ortak uzayını göstermektedir.
Profit Analizi sonucu yarış türlerinin niteliklerle olan ilişkisi değerlendirildiğinde, k oşucuların
maraton yarışını tercih ederken parkuru ve sakatlık riskini dikkate aldıkları görülmektedir. Ultra
maraton tercihini ise hazırlık süreci ve dayanıklılık nitelikleri önemli oranda etkilemektedir.
Patika yarışının mesafesi koşucuların yarış tercihi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Çünkü
patika yarışı daha önce de bahsedildiği gibi çeşitli mesafelerde koşulabilen arazi koşularıdır.
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Sonuç olarak Profit Analizi’ne göre birinci boyut dayanıklılık ve ikinci boyut parkur nitelikleri
tarafından açıklanmaktadır. Dayanıklılık boyutu incelendiğinde, şeklin sol tarafında kalan
yarışların sağ tarafında kalan yarışlara göre zorluk derecesinin daha az olduğunu söylemek
mümkündür. 5km, her yaştan ve yetenekten kişinin koşabileceği kısa mesafede koşulan
yarışlardır. 10km ve 15km, kişinin konfor alanından çıktığı ve belki de daha uzun yarış mesafeleri
için dayanıklılığını ve tecrübesini artırmak için koştuğu yarışlardır. Yarı maraton yarışını ise
maraton öncesi eşik mesafesi olarak değerlendirmek mümkündür. Aynı zamanda yarışların hız ve
dayanıklılık açısından farklılaştığı görülmektedir. Sol tarafta yer alan yarışlar (5k,10k ve 15k)
asfalt zeminde koşulan ve hız, tempo, yarış süresi, kendi kişisel rekorunu kırma gibi düşüncelere
daha fazla yoğunlaşılan yarışlardır. Mesafe arttıkça, özellikle ultra maraton yarışlarında
koşucunun hızlı olmasından ziyade dayanıklılığı devreye girmektedir. Maraton, patika ve ultra
maraton yarışlarında, kişi başkalarıyla rekabet etmekten çok aslında kendisiyle rekabet etmekte
ve kendi sınırlarını aşmaktadır. Hem fiziksel hem de mental güç ve dayanıklılık isteyen ve hazırlık
süreci oldukça zorlu olan bu yarışlarda bitiş çizgisini görebilmek ve yarışı sağlıklı bir şekilde
bitirebilmek çoğu amatör koşucu için rekabetçi koşmaktan daha önemli bir kriterdir. Tüm bunlar
birlikte değerlendirildiğinde, yatay eksende sağa doğru ilerledikçe daha fazla dayanıklılık
gerektiren yarışların yer aldığı görülmektedir. Sonuç olarak koşucuların yarış tercihlerini öncelikli
olarak etkileyen nitelik dayanıklılık hatta daha genel anlamda söylenirse zorluk derecesi şeklinde
tanımlanabilir.
İkinci boyutu parkurun koşulduğu zemin şeklinde ele almak mümkündür. Patika ve ultra maraton
yarışları arazi koşularıdır. 5k ve 10k normalde yol yarışı olarak bilinmesine karşın, son
zamanlarda ultra maraton yarışlarına artan ilgiden dolayı bu mesafalerde de arazi koşuları
düzenlenmekte ve bu durum ultra maraton mesafesini tercih etmeyen ancak arazi yarışlarına
katılmak isteyenler koşucular için alternatif oluşturmaktadır. Bu nedenle de etkinlik
düzenleyiciler, ultra maraton yarışlarına 5k, 10k gibi kısa parkurlar ekleyerek arazi koşularına
katılımı artırmaya çalışmaktadırlar. Diğer tarafta yarı maraton ve maraton yarışları ise çoğunlukla
asfalt zeminde koşulan yol yarışları olarak düzenlenmektedir.
Gerçek şu ki, farklı koşucuların fizyolojik ve zihinsel açıdan güçlü ve zayıf yönleri bulunmaktadır;
bazıları güçlü ve hızlı bir maraton koşabilme yeteneğine sahipken, diğerleri 5k ve 10k gibi daha
kısa yarışlarda üstünlük sağlamak isterler, bazıları sadece eğlenmek için bazıları ise rekabet etmek
için koşmak isterler. Sonuç olarak bu harita ile koşucuların tercihleri ve bu tercihlerini
etkileyebilecek etkenler üzerinden ayrıntılı değerlendirmeler yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar
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koşucuların hangi yarışlara eğiliminin fazla olduğu, hangi yarışların neden daha az tercih edildiği
ve bunların olası nedenleri ile ilgili fikir vermektedir. Ortak uzay haritası, koşucuların daha az
tercih ettiği yarış türlerinin daha cazip hale getirilmesi, başka bir deyişle bu yarışların
pozisyonlarının hangi yöne doğru değiştirilmesi gerektiği ile ilgili önemli bilgiler sunmaktadır.
6. Sonuç
Kişilerin tercihlerinin anlaşılmasına ve analizine yönelik çeşitli istatistiksel yöntemlerden
yararlanmak mümkündür. Bu çalışmada tercih verilerini ve sıralamalarını analiz etmek için en yaygın
kullanılan yöntemlerden biri olan Açılım Analizi kullanılmıştır. Analiz, bozulma ve kararlılık
problemleri çerçevesinde ele alınmış ve koşucuların yarış türlerine ilişkin veriler kullanılarak kişilerin
tercihleri belirlenmeye çalışılmıştır.
Kararlı ve bozulmamış sonuçlar elde etmek için Cezalı Metrik olmayan Açılım Analizi ile Bootstrap
Yöntemi eşzamanlı olarak gerçekleştirilmiştir. En kararlı ve bozulmamış çözümü veren ceza
parametreleri belirlendikten sonra koşucuların yarış türlerine ait tercihlerinin düşük boyutlu uzayda
gösterimi elde edilmiştir. Açılım Analizi ile elde edilen tercih haritasının boyutlarını belirlemek ve
eksenlere anlamlı isimler verebilmek için Profit Analizi uygulanmıştır. Yarış türleri ve yarışlara ilişkin
çeşitli nitelikler ortak uzayda birlikte değerlendirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre koşucuların
tercihlerini dayanıklılık ve parkur boyutlarına göre yaptıkları belirlenmiştir. Profit Analizi sonucu
ortak uzayda yer alan nitelik vektörlerine bakıldığında sakatlık riskinin bir yarışı tercih ederken
önemli bir kriter olduğu ve özellikle maraton tercihini yüksek oranda etkilediği görülmüştür.
Mesafe arttıkça dayanıklılık faktörü ile hazırlık sürecinin zorlaşması yarış tercihini etkilemekte
ve koşucular ultra maraton yarışını bu nitelikler açısından önemli bulmaktadır.
Sonuç olarak Açılım Analizi ile elde edilen uzaysal harita çeşitli tercih alternatifleri arasındaki
benzerlik veya farklılıklar hakkında bilgi vermektedir. Koşucular yarış tercihlerini yaparken
öncelikli olarak parkur, sakatlık riski, dayanıklılık, hazırlık süreci ve mesafe gibi özellikleri göz
önünde bulundurmaktadır. Haritada, kişilerin yoğun olarak yer aldığı alanlarda konumlanan tercih
alternatifleri ise 10 km ve yarı maraton yarışlarıdır. Koşucuların tercihlerini hangi kriterlere göre
yaptığı ve ideal yarışlarının ne olduğu, koşu yarışı düzenleyen firmaların koşucuların ihtiyaç ve
tercihleri doğrultusunda karar almalarına yardımcı olacak nitelikle bilgiler vermektedir. Duyusal
özelliklerin tüketici beğenisine olan etkisini anlamak için kullanılan tercih haritaları, ürünler
arasında farklılık yaratan bileşenlerin ve ürün/tüketici segmentasyonunun belirlenmesi açısından
etkili sonuçlar sunmaktadır.
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Atatürk Üniversitesi Yerleşkesinde Lojman Hizmeti Alanların Lojman Yönetiminden
Memnuniyetlerinin Araştırılması
Erkan OKTAY1
Nil BÖREKÇİ2
Kübranur ÇEBİ KARAASLAN3
Özet
Bu çalışmanın amacı, Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde ikamet edenlerin hizmet açısında
lojman yönetiminden duyulan memnuniyet düzeyinin ölçülmesi ve söz konusu memnuniyet
veya memnuniyetsizlik ile ilişkili faktörlerin lojistik regresyon analizi yöntemiyle tespit
edilmesidir. Çalışmada; Atatürk Üniversitesi Lojmanlarında ikamet eden akademik ve idari
personele 2015 yılının ilk çeyreğinde anket formu uygulanmıştır (18 yaş üstü bireylere).
Eksiksiz işaretlenen 420 anket formundan 62 değişken için alfa katsayısı 0,946 bulunmuştur.
Bu sonuç, anketin %95 güvenle kullanılabileceğini göstermektedir. Lojistik regresyon analizi
yöntemi tercih edilmiştir. Bu çalışma Atatürk Üniversitesi kampüsünde bulunan lojmanların
şartları, lojman çevre düzeni ve sosyal tesis imkânları hakkında duymuş oldukları
memnuniyetin tespitini amaçlanmıştır. Birinci kısımda demografik bilgilerine göre lojman
sakinlerinin dağılımı araştırılacaktır. İkinci kısımda tahsis edilen lojmanın temizlik ve
bakımına, personelin yeterliliğine, isteklere cevap verebilme, hızlı ve yeterli teknik bakım
hizmetine, çöplerin toplanma sıklığına göre dağılımını içermektedir. Üçüncü kısımda
lojmanlar bölgesi temizlik ve bakım hizmetlerine göre dağılımı araştırılacaktır. Dördüncü
kısımda tahsis edilen lojmanın yeterliliğine göre dağılımı araştırılacaktır. Beşinci kısımda
güvenlik hizmetlerine göre dağılımı araştırılacaktır. Altıncı kısımda lojman yönetimi
memnuniyetine göre dağılımı araştırılacaktır. Yedinci kısımda dilek ve temennilere yer
verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Lojman Memnuniyeti, Konaklama Memnuniyeti, Sıralı Logit Model
Jel Kodu: C25, R21, R31

Researching The Lodging Satisfaction on Ataturk University Campus
Abstract
The aim of this study is to measure the satisfaction level of housing management in terms of
service of the residents of Atatürk University campus and to determine the factors related to
such satisfaction or dissatisfaction by logistic regression analysis. Study; A questionnaire was
applied to the academic and administrative personnel residing in Atatürk University in the first
quarter of 2015 (for individuals over the age of 18). The alpha coefficient for 62 variables was
found to be 0.946. This result indicates that 95% of the questionnaire can be used with
confidence. Logistic regression analysis method was preferred. The aim of this study was to
determine the satisfaction of the housing complexes in the campus of Atatürk University, the
environment and social facilities. In the first part, distribution of housing residents will be
investigated according to demographic information. The second part includes the distribution
and maintenance of the allocated accommodation, the adequacy of the personnel, the
responsiveness to the requests, the fast and adequate technical maintenance service and the
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distribution of the garbage according to the frequency of collection. In the third section, the
distribution of the housing area according to the cleaning and maintenance services will be
investigated. In the fourth section, the distribution of the allocated lodgings according to the
adequacy will be investigated. In the fifth section, the distribution of security services will be
investigated. In the sixth part, the distribution of the lodging management will be investigated.
The seventh section includes wishes and wishes.
Keywords: Lodging Satisfaction, Accommodation Satisfaction, Sequential Logit Model
JelClassification: C25, R21, R31

1.Giriş
‘Ev’ kavramı mekânsal çeşitliliklerle birlikte fiziksel özelliklerinde bulunduğu barınılan bir yer olarak
değer görülmesi bahsedilen bu kavramlarla mümkün olabilmektedir. Günümüzde göç ve
kentleşmelerin yaşanması; kişilerin kendi konumları, çevrelerinde bulunan birey ve toplumlar ve
bunların oluşturduğu ruhsal durumlar yaşayacakları konutların ortamını belirleyici faktörler olarak
durmaktadır. İnsanların günlük yaşantılarındaki yoğunluğun, yaşadıkları mekânlara bakış açılarında
farklılık yarattığı son yıllarda yapılan çalışmalarla ele alınmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Atatürk
Üniversitesi lojman yönetiminden duyulan memnuniyet düzeyinin ölçülmesi,demografik faktörleri ve
etki edebilecek faktörlerin tespit edilmesinin yanında çalışma sonuçlarının lojman yönetimine
sağlayacağı faydalı bilgiler sayesinde alınan hizmet kalitesini artırmaktır. Çalışmada; ikamet eden
akademik ve idari personele anket formu uygulanmıştır. Anket formunda Atatürk Üniversitesi
Lojmanlarında ikamet eden 18 yaş üstü bireylere uygulanmıştır. Anket 2015 yılının ilk çeyreğinde
uygulanmıştır.Eksiksiz işaretlenen 420 anket formundan 62 değişken için alfa katsayısı 0,946
bulunmuştur. Bu sonuç, anketin %95 güvenle kullanılabileceğini göstermektedir. Anketlerde
öncelikle lojmanlarda ikamet eden akademik personelin demografik yapısını araştıran sorular
sorulmuş, daha sonra lojman şartları, güvenlik görevlileri, lojman yönetiminin hizmetinden
memnuniyetini ölçmek için ve yerleşkedeki ihtiyaçlar ilgili farkındalık tespiti için bazı sorular
sorulmuştur. Derlenen verilerin yapısı gereği bağımlı değişken olan memnuniyet değişkeninin
kategorileri arasında üstünlük veya doğal bir sıralama söz konusu olduğu için Sıralı Lojistik
Regresyon Yöntemi kullanılmasını uygun görülmüştür.
2. Literatür
Rent ve Rent (1978) tarafından, konut memnuniyeti yapı türü, konut tecrübesi, sosyal katılım, konut
istekleri ve sosyal psikolojik perspektifler bakımından analiz edilmiştir. Çalışmanın veri seti Güney
Carolina genelinde 33 farklı projede yer alan düşük gelirli konutların 257 sakiniyle röportaj yapılarak
temin edilmiştir. Çalışma neticesinde; konut memnuniyet düzeyi ile konut sahibi olunması, kalabalık
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bir aileyle oturmaktan ziyade tek bir kişi olarak evde oturulması, komşulara yönelik olumlu
düşünceler, mevcut konutta kısa süreli ve olumlu bir yaşam yönelimi arasında istatistiksel olarak
önemli ilişkinin var olduğu, kalabalık derecesi, ödemenin miktarı, akrabalara ve arkadaşlara konum
bakımından yakınlık ve kiracı olma ile konut memnuniyet düzeyi arasında istatistiksel olarak önemli
bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Bunlara ilave olarak; mahalle memnuniyeti ile burada ikamet
süresi veya önceki mahalleye yerleşim süresi arasında herhangi bir ilişki olmadığı da tespit edilmiştir.
Weidemann vd. (1982) tarafından, çok amaçlı kamuya açık konut siteleri için konut memnuniyeti ve
emniyet kavramlarının değerlendirilmesi yapılmıştır. Değerlendirme yapılırken öncelikle konut
ortamı algısı ve konuttan memnuniyet konusundaki tutumlar göz önünde bulundurulmuştur.
Çalışmada veri setinin temini için anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizi için anket
formundaki 200'den fazla maddenin ana bileşen analizi ve hangi ana bileşen faktörlerinin konut
sakinlerinin memnuniyetini ve güvenliğini öngördüğünü belirlemek için çoklu regresyon analizleri
yapılmıştır. Çalışma neticesinde; regresyon analizlerinin sonuçlarına göre, fiziksel çevre ile bu
ortamın sakinleri ve yöneticileri arasındaki karşılıklı bağımlılık olduğu tespit edilmiştir.
Savasdisara (1988) tarafından, Japonya’da ikamet eden kişilerin memnuniyet düzeyleri ve mahalle
karakteristikleri incelenmiştir. Çalışmaya Tokyo ve çevresinde ikamet eden 329 kişi dahil edilmiştir.
Bu kişilere Ocak 1986 yılında posta yolu ile gönderilen anketler aracılığıyla bilgi temin edilmiştir.
Çalışma neticesinde, memnuniyetin en önemli açıklayıcılarından birinin çevresel faktörler
olduğu;trafikten ötürü kaynaklanan gürültü ve yer sallanması, konutun güneş ışığı alma süresi ve
miktarı, yollar ve yol kenarındaki yürüyüş yolları, açık alanlar, araba ve bisiklet park alanları, yerüstü
drenajı ve kanalizasyon sistemi ile ilgili durumların konut memnuniyetini etkilediği tespit edilmiştir.
Bunlara ilave olarak, emniyet ve güvenlik gibi mahalledeki sosyal güvenlik faktörlerinin dekonut
memnuniyet düzeyinietkilediği tespit edilmiştir.
Amérigo ve Aragonés (1990) tarafından hükümet tarafından sağlanan konutlardan memnuniyet
araştırılmıştır. Çalışmada konut sakinlerinin memnuniyetini etkileyen hem fiziksel hem de sosyal
faktörler göz önünde bulundurulmuştur. Çalışmaya San Blas,VentiIla,Remodelado yerleşim
birimlerinden toplam447 ev hanımı dahil edilmiştir ve veri seti temini için anket yöntemi
kullanılmıştır. Çalışmada verilerin analizi için çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Çalışma
neticesinde; konut memnuniyet düzeyindeki değişimin konut altyapısı, komşularla ilişki, kasaba
güvenliği, mahalle altyapısı, dış dünya ile bağlantı, kentsel etkinlik ve gürültü, açık doğal alanların
varlığı durumlarından etkilendiği, mahalleye bağlılığın ve komşularla olan ilişkilerin konut
memnuniyet düzeyini en çok etkilediği tespit edilmiştir.
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Nathan (1995) tarafından, konut sakinlerinin uygun evlerin site ve hizmet yönünden memnuniyeti
araştırılmıştır. Çalışmanın örneklemi Hindistan’dan alınmıştır. Çalışmada anket uygulaması
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Mogappairdiye adlandırılan bir konut projesinde yer alan 221 kişinin
tabakalı bir örneği kullanılmıştır ve 40 kişi ile detaylı bir görüşme yapılmıştır. Verilerin analizi için
tanımlayıcı istatistikler ve iki yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Çalışma neticesinde; çalışmaya
dahil edilen konut sakinlerinin çoğunluğunun konutlarından ve çevrelerinden memnun olduğunu,
bununla birlikte, katılımcılardan çoğunun hizmetlerden memnun olmadığı tespit edilmiştir.
Van Rysin (1996) tarafından, kamu konutlarından konut sakinlerinin memnuniyeti üzerindeki konut
yönetiminin etkisi araştırılmıştır. Çalışma, geleneksel olarak yönetilen kamu konutlarında yaşayan
588 hane halkı ile ikamet edilenler tarafından yönetilen kamu konutlarında yaşayan 648 hane halkının
karşılaştırılmasını içermektedir. Çalışmanın veri seti anket yöntemi kullanılarak elde edilmiştir.
Çalışmada yarı deneysel verilerin analizi için süreç analizi kullanılmıştır. Çalışma neticesinde; konut
yönetim programlarının önceki değerlendirmelerinde bildirilen konut memnuniyeti üzerindeki etkinin
altında yatan olası nedensel süreçlerin daha iyi anlaşılmasını sağlanmıştır, konut yönetiminin
katılığının, konutun güvenliğinin ve konut sakinlerinin komşularıyla olan memnuniyetinin konut
memnuniyeti ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir.
Parks vd. (2009) tarafından, özelleştirilen konut topluluklarında yaşayan askerlerin konut
memnuniyeti araştırılmaktadır. Çalışmada askeri şubelerden birinin uyguladığı bir anketin aracılığıyla
veri seti temin edilmiştir. Çalışma neticesinde; özelleştirilen konut topluluklarında yaşayan askerlerin
konut memnuniyetinin o konutlarda yaşamayanlarla karşılaştırıldığında daha yüksek olmadığı;
geçmiş araştırmalardan farklı olarak güvenlik, bakım ve park yerleşiklerinin konut memnuniyetleri
üzerine etkisi olmadığı; konut yönetimindeki personelinin kalitesinin konut memnuniyetini etkilediği
tespit edilmiştir.
Mohit vd. (2010) tarafından, Malezya’da yeni tasarlanan kamuya ait düşük maliyetli konutların konut
memnuniyetinin bir değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu değerlendirme yapılırken konut özellikleri,
konut destek hizmetleri, kamu tesisleri, sosyal çevre ve mahalle tesisleri göz önünde
bulundurulmuştur. Çalışmaya Yamane de 1967 yılında bulunan 1896 haneden 102 tanesi dahil
edilmiştir. Çalışmanın veri seti anket uygulaması aracılığıyla elde edilmiştir. Çalışma neticesinde;
konut sakinlerinin konut destek hizmetlerinden orta derece memnun oldukları, memnuniyet
sıralamasında daha sonra kamu ve mahalle tesislerinden memnun oldukları ve en az da konut
özellikleri ve sosyal çevreden memnun oldukları, konut memnuniyeti ile konut özellikleri, sosyal
çevre, destek hizmetleri ve kamu tesisleri arasında yüksek pozitif korelasyon olduğu ve mahalle
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tesisleri ile düşük pozitif korelasyona sahip olup olduğu, sakinlerin yaş, aile büyüklüğü, çalışan eşler,
önceki ikamet gibi sosyo-ekonomik nitelikler ile konut memnuniyeti arasında negatif korelasyon
olduğu, ikamet edenlerin ırkları, istihdam türleri, zemin seviyesi ve ikamet süreleri ile konut
memnuniyeti arasında pozitif korelasyon olduğu tespit edilmiştir. Bunlara ilaveten yerel otoritereler
güvenlik kontrollerini, çevre yolları, çöp toplama yöntemlerini, konut tasarımını geliştirilerek yapılan
düşük maliyetli konutlardan memnuniyeti arttırabilecekleri de tespit edilmiştir.
Tosun (2015) tarafından, üniversitedeki bütçe yönetiminin üniversite bileşenlerinin yaşamına nasıl
yansıdığını araştırılmıştır. Araştırmanın veri setinin temini için üniversite yöneticileri ve bileşenleriyle
görüşmeler yapılmıştır. Çalışma grubunu Ankara, Balıkesir ve Erzincan Üniversitelerinden toplam 66
kişi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış
görüşme formları kullanılmıştır. Veriler yüz yüze görüşmelerden elde edilmiş ve verilerin analizinde
betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre üniversiteler arasında ufak farklılıklar
olmasına rağmen genel olarak üniversite bileşenlerinin üniversite olanaklarından memnun olmadıkları
ortaya çıkmıştır.
3. Materyal Metot
Araştırmanın örnekleme çerçevesi Erzurum Atatürk Üniversitesi Lojmanlarında ikamet eden
üniversite mensuplarıdır. Araştırmadaki veri seti bu örnekleme çerçevesinde yapılan anket
çalışmasıyla elde edilmiştir. Çalışmada kullanılacak veri seti, Erzurum Atatürk Üniversitesi Lojman
sakinlerine uygulanacak bir anket yardımıyla elde edilecek yatay kesit verilerden oluşmaktadır.
Anketle elde edilen yatay kesit verileri lojistik regresyon analizinde kullanılmıştır. Anket
uygulamasının yapıldığı dönemde Atatürk Üniversitesi’nde 1124 dairede ikamet eden öğretim üyesi
ve personel mevcuttu. Anket uygulanacak örnek kütlenin büyüklüğünün belirlenebilmesi için;

𝑛=

NPQ𝑍 2
(𝑁 − 1)𝑑 2 + PQ𝑍 2

oran için örnek büyüklüğünün tahmini formülünden yararlanılmıştır (Oktay, Özen ve Alkan, 2009).
Bu formüldeki; n= Örnek kütle büyüklüğü, N= Anakütle hacmi (Atatürk Üniversitesi’nde ikamet eden
18 yaş üstü bireyler), P= hizmetlerden memnuniyetin oranı, Q= hizmetlerden memnuniyetsizliğin
oranı(1–P), Z= %(1-α) düzeyinde Z test değeri, α= Önem düzeyi, d= Hata (tolerans) payıdır. Mümkün
olduğu kadar büyük örnekle çalışmak için ikamet edenlerin lojman hizmetlerinden memnun olanların
olmayanlara oranları 0,5 olarak alınmış ve %5 önem düzeyin de %5 hata payı ile anakütleyi temsil
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edecek örnek büyüklüğü, 𝑛≅ 384 olarak hesaplanmıştır. Araştırmada hedeflenen minimum örnek
büyüklüğü 444’tür. Ancak eksik veya hatalı doldurulmuş anketlerin olabileceği varsayılarak 661 anket
uygulanmıştır. Eksik ve boş anketler ayıklanarak geri kalan 420anket değerlendirmeye alınmıştır.
Lojmanlarda ikamet edenlerle paralel olarak anketin uygulanacağı örneklemin belirlenmesinde,
araştırmanın temsil yeteneğini yüksek ve orantılı tutabilmek adına, tabakalı örnekleme yöntemi tercih
edilmiştir. Anket başlıca yedi kısımdan oluşmaktadır. Çalışmadaki bağımlı değişken Erzurum Atatürk
Üniversitesi Lojmanlarında oturan sakinlerin lojman hizmetlerinden memnuniyetidir. Bu değişken
ordinal ölçekle ölçülmüş bir değişkendir. Çalışmada bu bağımlı değişkenle ilişkili olabileceği
düşünülen çok sayıda bağımsız değişken tarif edilmiştir.Bu bağımsız değişkenlerin bazıları nominal
bazıları ordinal ölçekle ölçülmüştür.
Sosyal bilimlerde, incelenen değişkenlerin bazıları olumlu-olumsuz, başarılı-başarısız, evet-hayır gibi
en yaygın kategorik veri kullanım şekli olan iki seçenekli verilerden oluşmaktadır. Bağımlı değişkenin
iki seçenekli kategorik veriler olması durumunda, bağımsız değişken ile (veya değişkenler ile) bağımlı
değişkenler arasındaki sebep-sonuç ilişkisini incelerken lojistik regresyon analizi kullanılır. Lojistik
regresyon yöntemi, bağımlı değişkenin 0,1 gibi ikili (binary) ya da ikiden çok düzey içeren kesikli
değişken olması durumunda normallik varsayım kısıtı olmaması sebebiyle kullanım kolaylığı sağlar
(Oktay E., Çelik A. K., Akbaba A. İ., Küçükergüler K., 2013). Bu iki değerli değişkenlerle çalışan
araştırmacılar bağımsız değişkenlerin koşullu bir kümesine bağımlı olarak, başarı veya başarısızlık
olasılığının kestirilmesini amaçlarlar (Oğuzlar A., 2005). Bununla birlikte, lojistik regresyon
modelinde bağımsız değişkenlerin hepsi ya da bazılarının sürekli veya kategorik değişkenler olmasına
ilişkin bir zorunluluk olmayıp yapılan çalışmalarda daha çok sürekli değişkenlerin tercih edilmesi
önerilmektedir.
Sıralı veriler için özel çok değişkenli analiz, olası karıştırıcı faktörlerin kontrol edilmesi gerektiğinde
veya birkaç potansiyel faktörün dikkate alınması gerektiğinde tatmin edici bir alternatif gibi
görünmektedir. Genel olarak likert tipi bir ölçekte yaşam kalitesi ya da memnuniyet anketlerinin beş
veya yedi puanlık olası cevabı, tek bir boyuta sahip bir ordinal bağımlı değişkene karşılık gelir (Abreu
ve diğ., 2008). Sonuçlar açıkça belirtildiği için, araştırmacı bağımlı değişkenin hem ordinal hem de
ayrık olduğu gerçeğini dikkate almalıdır. Bağımlı değişken bu iki özelliği eşzamanlı olarak
gösterdiğinde, sipariş verilmiş logit ve probit modelleri, ikiden fazla sonucu olan modelleri tahmin
etmek için en sık kullanılan ve uygun yöntemlerdir (Borooah, 2002).
Sıralı logit modelinin yorumlanması, kümülatif olasılıklar için odds oranları açısından basit bir şekilde
gerçekleştirilebilir; bu da modelin, çok kategorili logit modellerden potansiyel olarak daha büyük güce
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sahip olmasını mümkün kılar (Long, 1997; Agresti, 1996). Sırasıyla, {𝛱1, 𝛱2, …,𝛱j} ve Y, cevap
olasılıklarını ve j kategorileri ile bir nominal değişkeni belirtiniz. Bu nedenle, her bir muhtemel j için,
kümülatif olasılıklar, Y cevabının j kategorisinde veya altında düştüğü karşılık gelen olasılıkları temsil
etmektedir. Bu anlamda j inci kümülatif olasılığı aşağıdaki gibi gösterilmiştir (Agresti, 1996):

Kümülatif olasılıklarla ilgili olarak istenen sonuçlara ilişkin koşullu olasılıklar;

Tahmin edilen olasılıkların bir cevapla ilgili modelden alınmasını mümkün kılacak şekilde
belirlenebilir(Power&Xie, 2000). j = 1,…, J - 1 olduğu için, ilk J - 1 kümülatif olasılıklarının kayıtları,
kümülatif kayıtlar olarak adlandırılan ,

olarak verilebilir. Sıralı modeller, tüm j - 1 birikimli kayıtlar için bir çerçeveye izin verir. Örneğin, J
= 3 olduğunda, modeller hem log[1/(23 )]hem de log[(12)/3 ]günlüğünü aynı anda
açıklayabilirler.
X'in bir yordayıcıyı ve j = 1, … , J – 1olduğunu varsayalım, orantısal olasılık modeli,

Burada β parametresi, X'in kategori j veya altındaki yanıtın odds olasılıkları üzerindeki etkisini
açıklar. Daraltılmış cevap ölçeği için, model olasılık oranları kullanılarak yorumlanabilir. Odds
oranlarının logı, x'in çeşitli değerlerinde kümülatif kayıtlar arasındaki farklardır. Orantısal özellik
nedeniyle, denklemdeki (4) model orantılı olasılık modelini ifade eder. Özellikle, 1 için, herhangi bir
kategori altında cevap olasılıkları, X'deki her ünite artışı için çarpılır ve model, β = 0 ile
tutunduğundan, X ve Y, istatistiksel olarak bağımsızdır (Agresti, 1996).
Sıralı olasılık modelleri için parametrelerin maksimum olasılık tahmini, gözlenen değerleri elde etme
olasılığını en üst düzeye çıkaran ve s tahminlerini keşfetmeyi amaçlamaktadır. Verilen yanıtın J
değerlerinin her biri için, olasılık
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şeklinde yazılabilir. Burada yi= j ise dij = 1, aksi halde 0 olur. Bu nedenle, herhangi bir gözlem için, J
kukla değişkenlerinin bir setine başvurunuz, bunlardan sadece biri 1'e eşittir.
Bu nedenle, herhangi bir gözlem için, J kukla değişkenler kümesine atıfta bulunulur, bunlardan sadece
bir tanesi 1'e eşittir. Kümülatif logit ve probit modelleri için model miktarlarına göre log-olabilirlik
aşağıdaki gibi verilir (Powers &Xie, 2000):

Paralel regresyon veya orantılı olasılık varsayımı, sipariş edilen logit ve probit modellerinin kritik bir
varsayımıdır. Bir olayın sıralanan kategorilerdeki olma olasılığını etkileyen bir değişken varsa,
değişken değeri farklı sonuçlara bağlayan katsayıların tüm sonuçlarda aynı olacağı varsayılmaktadır
(Borooah, 2002). Τ’ler eşik veya kesme noktaları olduğu için, denklem (1) şu şekilde yeniden
yazılabilir:

m = 1 - J - 1. Denklem (7), ordinal regresyon modelinin J - 1 ikili regresyonlara benzer olduğunu
göstermektedir. Bu da, eğim katsayılarının her bir regresyonda aynı olduğunu varsaymaktadır. Paralel
regresyon varsayımı, J - 1 ikili regresyonlarından elde edilen tahminin karşılaştırılması yoluyla test
edilebilir:

Denklem (8) 'de model, denklemler arasında differ’lerin farklılık göstermesini sağlar. Dolayısıyla,
paralel regresyon varsayımı,

anlamına gelir. Bu şekilde, tahmin edilen katsayılar

paralel regresyon varsayımını karşılamaya yakın olmalıdır. Brant (1990) tarafından önerilen bir Wald
testi, olasılık oranı testini aşan bireysel değişkenler için bir paralel regresyon varsayımı test prosedürü
sunmaktadır (Long&Freeze, 2001).
Bu çalışmada ilk önce ki-kare bağımsızlık testi ile ilgili değişkenler belirlenmiş, daha sonra bu
değişkenler sıralı lojistik regresyon analizi ile incelenmiştir.
4. Bulgular
Katılımcıların %12.9’u lojman yönetiminden hiç memnun değil, %31.8’i memnun değil, %55.3 çok
memnundur. Lojmanlardaki merdiven sahanlıklardan %10.9’u hiç memnun değil, %27.6’sı
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memnundeğil, %61.5’i çok memnundur. Ailelerin %5.9’unun hiç çocuğu yok, %14’ünün bir çocuğu,
%40.6’sının iki, %26.6’sının üç, %10.3’ünün dört, %2.6’sının beş ve daha fazla çocuğu vardır.
Lojmandaki temizlik ve bakımdan genel memnuniyet hususunda lojman sakinlerinin %10.3’ü hiç
memnun değil, %33.1’i memnun değil, %56.6’sı çok memnundur.
Tablo 1. Özet İstatistikler
Değişkenler
Lojm.Yönet. Memn.

LojmMerdiv.Sahanl. Bakımı

Frekans
50 kişi
123kişi
214kişi

42kişi
107kişi
238kişi

Lojman Tem. Ve Bak. Genel Mem.

40kişi
128kişi
219kişi

Lojm. Büyük. Ailen. İht. Karşı.

70kişi
133kişi
184kişi

Lojm. Isının Yeterliliği

16kişi
24kişi
347kişi

Değişkenler
LojmanYönet.Görev.
Pers Yakl.

Frekans
131kişi
232kişi
47kişi

Güven. Görev.Kan.

51 kişi
153kişi
183kişi

Çöpl. Sahan. Topl

45 kişi
69 kişi
273kişi

Lojman sakinlerinin %18.1’i lojman büyüklüğünün ailenin ihtiyacını karşılaması hususundan hiç
memnun değil, %34.4’ü memnun değil, %47.5’i çok memnundur. Lojmandaki ısının yeterliliğinden
%4.1’i hiç memnun değil, %6.2’si memnun değil, %89.7’si çok memnundur. Lojman yönetiminde
görevli personelin lojman sakinlerine ve misafirlerine yaklaşımından %6.2’si hiç memnun değil,
%33.9’u memnun değil, %59.9’u memnundur. Güvenlik görevlileri hakkında genel kanaatleri
hususunda lojman sakinlerinin %13.2’si hiç memnun değil, %39.5’i memnun değil, %47.3’ü
memnundur. Çöplerin lojman giriş sahanlığında farklı kutularda toplanmasından lojman sakinlerinin
%11.6’sı hiç memnun değil, %17.9’u memnun değil, %70.5’i memnundur.
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Tablo 2: Ki Kare Bağımsızlık Testi Sonuçları
Değişkenler

χ2

Serbestlik
Derecesi

P Değeri

Memnuniyet Durumu*Ailede Çocuk Sayısı

18.090

10

0.053

Memnuniyet Durumu*Lojman. Merd. Sahanlığının Bakımı

107.763

4

0.000*

232.132

4

0.000*

37.255

4

0.000*

45.871

4

0.000*

10.774

4

0.029*

124.582

4

0.000*

72.706

4

0.000*

123.950

4

0.000*

175.814

4

0.000*

324.668

4

0.000*

342.262

4

0.000*

320.377

4

0.000*

91.043

4

0.000*

325.454

4

0.000*

Memnuniyet Durumu*Lojman Temiz. ve
Bakım Hizm. Genel Menuniyet
Memnuniyet Durumu*Lojman. Çevredeki
Park, Market ve Sosyal Tesis. Uzaklığı
Memnuniyet Durumu*Lojman Büyüklüğü
Ailenizin İhtiyacını Karşılaması
Memnuniyet Durumu*Lojmandaki Isının
Yeterliliği
Memnuniyet Durumu*Tahsis Edilen Lojmandan Genel Memnuniyet
Memnuniyet Durumu*Güvenlik Görev.
Giyim ve Görünüşleri
Memnuniyet Durumu*Güvenlik Görev.
Bir Olaya Müdahale Hızı
Memnuniyet Durumu*Güvenlik Görev. Hakkındaki Genel Kanaat
Memnuniyet Durumu*Lojman Yönet. Görev. Pers. Sizlere ve Misaf.
Yaklaşımı
Memnuniyet Durumu*Lojman Yönet. Görev. Pers. Tlfnda Bilgi Verm
Yeter.
Memnuniyet Durumu*Lojman Yönet İlet.
Talep ve Prob. Hızlı ve Yet. Çöz. Üretme
Memnuniyet Durumu*Çöplerin Lojman Giriş Sahan. Farklı Kutul.
Toplanması
Memnuniyet

Durumu*Lojmanla

İlgiliAlınan

Karar

Duyurulması

ve

Önlem.

%5 önem seviyesinde yapılan ki-kare analizleri sonucu lojman yönetiminden memnuniyet ile ilişkili
değişkenlerin lojmanlarda merdiven sahanlığının bakımından memnuniyet, lojman temizlik ve bakım
hizmetlerinden genel memnuniyet, lojmanın çevredeki park, market ve sosyal tesislere mesafesinden
memnuniyet, lojman büyüklüğünün aile ihtiyaçlarını karşılamasından memnuniyet, tahsis edilen
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lojmandan genel memnuniyet, güvenlik görevlilerinin olaya müdahale hızından memnuniyet,
güvenlik görevlilerinden genel memnuniyet, lojman yönetimindeki personelin yaklaşımından
memnuniyet, telefonda bilgi verme yeterliliğinden memnuniyet, lojman yönetimine iletilen talep ve
problemlere hızlı ve yeterli çözüm üretilmesinden memnuniyet, lojmanla ilgili alınan karar ve
önlemlerin duyurulmasından memnuniyet olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 3: Modelin Tahmin Sonuçları
ParameterEstimates
Estimate

Std.

Wald

df Sig.

Error
Threshold

Location

95% ConfidenceInterval
LowerBound UpperBound

[lojyönmem = 1]

-7,387

,450 269,621

1 ,000

-8,268

-6,505

[lojyönmem = 2]

-3,513

,277 161,307

1 ,000

-4,055

-2,971

[tembakım=1]

-,891

,374

5,676

1 ,017

-1,623

-,158

[tembakım=2]

-,369

,253

2,129

1 ,145

-,864

,127

[tembakım=3]

a

.

.

.

.

.

[lojmem=1]

-1,251

,363

11,901

1 ,001

-1,962

-,540

[lojmem=2]

-,686

,252

7,402

1 ,007

-1,180

-,192

[lojmem=3]

a

.

.

.

.

.

[güvhizmem=1]

-,623

,368

2,861

1 ,091

-1,345

,099

[güvhizmem=2]

-,534

,266

4,034

1 ,045

-1,055

-,013

[güvhizmem=3]

a

.

.

.

.

.

[görpersyaklaş=1]

-2,014

,576

12,227

1 ,000

-3,143

-,885

[görpersyaklaş=2]

-1,074

,276

15,088

1 ,000

-1,615

-,532

[görpersyaklaş=3]

a

.

.

.

.

.

[görpersulaş=1]

-1,640

,433

14,356

1 ,000

-2,488

-,792

[görpersulaş=2]

-1,048

,298

12,327

1 ,000

-1,633

-,463

[görpersulaş=3]

a

.

.

.

.

.

[güvgörprobçöz=1]

-1,671

,403

17,172

1 ,000

-2,461

-,881

[güvgörprobçöz=2]

-,708

,302

5,476

1 ,019

-1,300

-,115

[güvgörprobçöz=3]

a

.

.

.

.

.

[çöplojgirsah=1]

-,316

,355

,794

1 ,373

-1,012

,379

[çöplojgirsah=2]

-,690

,287

5,781

1 ,016

-1,253

-,128

[çöplojgirsah=3]

0

a

.

.

.

.

.

[lojkararkatıl=1]

-2,728

,361

57,097

1 ,000

-3,435

-2,020

[lojkararkatıl=2]

-1,068

,260

16,891

1 ,000

-1,577

-,559

[lojkararkatıl=3]

a

.

.

.

.

0

0

0

0

0

0

0

Link function: Logit.
a. Thisparameter is set tozerobecause it is redundant.
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5.Sonuç
Hiç çocuğu olmayan ailelerin 5 çocuklu ailelere göre lojman yönetiminden memnuniyeti 24.8 kat daha
fazladır. Lojmanların temizlik ve bakımından genelde memnun olmayanların olanlara göre lojman
yönetiminden %93 daha az memnundurlar.
Tahsis edilen lojmandan genelde memnun olmayanların olanlara göre lojman yönetiminden %77 daha
az memnun olduğu söylenebilir. Tahsis edilen lojmandan genelde memnun olmayanların tahsis edilen
lojmandan memnuniyet konusunda kararsız olanlara göre %63 daha az memnun oldukları ifade
edilebilir.
Lojman yönetiminde görevli personelin lojmanda kalanlar ve misafirlerine yaklaşımından memnun
olmayanların olanlara göre lojman yönetiminden %97 daha az memnun olduğu söylenebilir. Lojman
yönetiminde görevli personelin lojman sakinlerine ve misafirlerine yaklaşımından memnun
olmayanların lojman yönetiminde görevli personelin lojman sakinlerine ve misafirlerine
yaklaşımından memnuniyet konusunda kararsız olanlara göre %79 daha az memnun oldukları ifade
edilebilir.
Lojman yönetiminde görevli personelin telefonda bilgi verme yeterliliğinden memnun olmayanların
olanlara göre lojman yönetiminden %87 daha az memnun oldukları ifade edilebilir. Lojman
yönetiminde görevli personelin telefonda bilgi verme yeterliliğinden memnun olmayanların lojman
yönetiminde görevli personelin telefonda bilgi verme yeterliliği konusunda kararsız olanlara göre %73
daha az memnun oldukları ifade edilebilir.
Güvenlik görevlilerinden geneldememnun olmayanların memnun olanlara göre lojman yönetiminden
%87 daha az memnun oldukları söylenebilir.Güvenlik görevlilerinden genelde memnun olmayanların
güvenlik görevlilerinden memnuniyet konusunda kararsız olanlara göre %67 daha az memnun
oldukları söylenebilir.
Lojmanın park, market ve sosyal tesislere uzaklığından memnun olmayan kişilerin memnun olanlara
göre lojman yönetiminden %69 daha az memnun oldukları ifade edilebilir.
Lojman ısısının yeterliliğinden memnun olanların lojman yönetiminden memnuniyeti lojman ısısının
yeterliliğinden memnun olmayanlara göre 6.1 kat daha fazladır.
Lojmanda ikamet edenler için bulunduğu şehirde kalma süresini; lojman şartları, yerleşkede bulunan
tesisler ve lojman yönetiminin sunduğu hizmetler etkiler. Bu çalışmada ikamet edenlerin algısı
ölçülerek, lojman yönetiminin hizmetlerinden memnun olan ve olmayanların sebepleri araştırılarak
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hizmet kalitesine yardımcı olmak amaçlanmıştır. Lojmanların temizlik ve bakımına daha çok itina
gösterilmesi, sosyal tesis olanaklarının artırılması, gerek lojman yönetiminde görevli personelin
gerekse güvenlikten sorumlu personelin üzerine düşen görevleri daha özverili yapması daha etkin bir
lojman yönetimi için çok önemlidir. Ayrıca lojman yönetimininikâmet edenlere karşı daha hızlı
çözüm üretmesi ve kendilerine bir sorun iletildiğindelojman sakinlerine daha hızlı ulaşabilmesi etkin
bir lojman yönetimi için hayati önemdedir.
Kaynakça
Abreu, M. N. S.,Siqueira, A. L., Cardoso, C. S., &Caiaffa, W. T. (2008). Ordinal logistic regression models: Application
in quality of sciencestudies. CadSaudePublica, 24(4), 581-591.
Agresti, A. (1996). An introduction to categorical data analysis. New York: John Wiley&Sons, Inc.
Amerigo, M.,&Aragones, J. I. (1990). Residential
EnvironmentalPsychology, 10(4), 313-325.

satisfaction

in

council

housing. Journal

of

Borooah, V. K. (2002). Logitandprobit: Ordered and multinomial models. Thousand Oaks, California: SAGE Publications.
Long, J. S. (1997). Regression models for categorical and limited dependent variables. London: SAGE Publications.
Long, J. S.,&Freeze, J. (2001). Regression models for categorical dependent variables using Stata. Texas: StataPress.
Mohit, M. A.,Ibrahim, M., &Rashid, Y. R. (2010). Assessment of residential satisfaction in newly designed public lowcosthousing in Kuala Lumpur, Malaysia. Habitat international, 34(1), 18-27.
Nathan, V. (1995). Residents’ satisfaction with the sites and services approach in affordable housing. Housingand
Society, 22(3), 53-78.
Oğuzlar, A. (2005). Lojistik Regresyon Analizi Yardımıyla Suçlu Profilinin Belirlenmesi. İktisadi ve İdari Bilimler
Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 1, 21-35.
Oktay, E., Çelik, A. İ., Akbaba, A. İ., Küçükergüler, K. (2013). İnternet ve Telefonu Kullanımının Lojistik Regresyon
Yardımıyla Analizi:Atatürk Üniversitesi Lisans Öğrencileri Örneği*. International Journal of Social Science
Volume 6 Issue 1, p. 479-496.
Parks, K. E.,Carswell, A. T., &James III, R. N. (2009). Residential satisfaction of military households in privatize
dapartment communities. Housingand Society, 36(1), 95-114.
Powers, D. A.,&Xie, Y. (2000). Statistical methods for categorical data Analysis. San Diego, California: AcademicPress.
Rent, G. S.,&Rent, C. S. (1978). Low-incomehousing factors related to residential satifaction. Environment
andBehavior, 10(4), 459-488.
Savasdisara, T. (1988). Resident's satisfaction and neighbour
communities. Landscape and Urban Planning, 15(3-4), 201-2.

hood

characteristics

in

Japanese

urban

Tosun, F. Ç. (2015). Üniversitede Bütçe Yönetiminin Üniversite Bileşenlerinin Yaşantılarına Yansıması. Trakya
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2).
Van Ryzın, G. G. (1996). The Impact of Resident Management on Residents Satisfaction with Public Housing a Process
Analysis of Quasi-Experimental Data. Evaluation Review, Vol 20 No 4, 48.
Weidemann, S., Anderson, J. R., Butterfield, D. I., &O'donnell, P. M. (1982). Residents' perceptions of satisfaction and
safety: A basisforchange in multifamily housing. Environment and Behavior, 14(6), 695-724.

1017

19. ULUSLARARASI EYİ SEMPOZYUMU TAM METİN BİLDİRİ KİTABI (17-20 EKİM 2018)

Avrupa Birliği’ne Üye Ve Aday Ülkelerin Yaşam Kalitesi Açısından Nicel Karar Yöntemleri
İle Analizi
Selay GİRAY YAKUT1
Özlem ERGÜT2
N.Tuba YILMAZ SOYDAN3
Özet
Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkelerin farklı kategoriler altında karşılaştırmalı analizleri
birçok çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Ancak yaşam kalitesi açısından Avrupa
Birliği’ne üye ve aday ülkelerin karşılaştırılmasının yapıldığı çalışmaların sayıca son derece
az olduğu dikkat çekmektedir. Yaşam kalitesi konulu çalışmalar incelendiğinde konunun daha
çok mikro bazda ele alındığı saptanmış, konunun çoğunlukla spesifik olarak belirli özellikteki
bireyler üzerinde incelendiği görülmüştür. Bunun dışında ikincil veri yardımıyla ülke bazında
ve şehir bazında yaşam kalitesinin incelendiği çeşitli çalışmalara da ulaşılmış ancak bunların
sayıca nispeten az olduğu dikkat çekmiştir.
Bu çalışmanın amacı Avrupa Birliği'ne üye ve aday ülkelerin yaşam kalitesi alt boyutları olan
sübjektif iyi hissetme, iş-yaşam dengesi ve yaşam standartları ve mahrumiyet bakımından
karşılaştırmalarını gerçekleştirmek ve Türkiye'nin bu ülkeler içindeki yerini tespit etmektir.
Bu kapsamda yaşam kalitesi alt boyutlar bazında ele alınmış ve her bir alt boyut için
kullanılacak olan değişkenlerin belirlenmesinde faktör analizinden yararlanılmıştır. Ardından
kümeleme analizi yardımıyla benzer ülkeler sınıflandırılmış ve çok kriterli karar alma
yöntemlerinden Mappac yöntemi kullanılarak ülkelerin sıralamaları yapılmıştır. Analizler
sonucunda elde edilen bulgular karşılaştırılarak yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği Üye ve Aday Ülkeler, Kümeleme Analizi, MAPPAC Yöntemi, Faktör
Analizi
JEL Sınıflaması: C38, C44, İ13

Analysis Of Life Quality For European Union Member and Candidate Countries With
Quantitative Decision Methods
Abstract
The comparative analysis of the European Union member and candidate countries under
different categories is the subject of many studies. However, in terms of quality of life, it takes
attention that the number of studies comparing EU member and candidate countries is
extremely little. When the studies on quality of life were examined, it was found that the
subject was mostly addressed on a micro basis and it was observed that the subject was mostly
examined on individuals with specific characteristics. In addition to this, various studies have
examined the quality of life by country and city based on secondary data, but these have been
relatively low in number.
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This study aims to realize the comparison of European Union member and candidate countries
according to sub dimension of quality of life such are subjective well-being, work-life balance
and standard of living and deprivation also determine Turkey's place in these countries. In this
context, the quality of life was considered on the basis of sub-dimensions and factor analysis
was used to determine the variables to be used for each sub-dimension. Then, by using cluster
analysis, similar countries were classified and the countries were ranked by using the Mappac
method. The results obtained from the analysis were compared and interpreted.
Keywords: European Union Member and Candidate Countries, Clustering Analysis, MAPPAC Method, Factor
Analysis
JEL Classification: C38, C44, İ13

1.Giriş
Dünya Sağlık Örgütü tarafından yaşam kalitesi “Hedefleri, beklentileri, ilgileri, standartları ile ilişkili
olarak kişilerin yaşadıkları kültür ve değer sistemi içerisinde bireylerin yaşamdaki konumlarını
algılaması” olarak tanımlanmaktadır. Yaşam kalitesi kişinin fiziksel sağlığı, psikolojik durumu,
kişisel inançları, sosyal ilişkileri ve çevresiyle ilgili göze çarpan özellikleri tarafından karmaşık bir
şekilde etkilenen geniş kapsamlı bir kavramdır (WHO,2018). Tanımımdan da anlaşıldığı üzere farklı
alanların birleşimi ve etkileşimi sonucu ortaya çıkan yaşam kalitesi, çok boyutlu bir kavram olup, hem
sosyal bilimler alanında hem de planlama ve geliştirme alanları başta olmak üzere çevre bilimi, tıp,
siyaset bilimi ve demografi gibi çok sayıda disiplinde araştırılan bir konu olmuştur. Konunun farklı
disiplinler tarafından ele alınması ve disiplinler arası ilişki, yaşam kalitesi hakkındaki görüşlerin
farklılaşmasına yol açmıştır. Bu sebeple literatür incelendiğinde farklı bakış açılarıyla, yaşam kalitesi
tanımlamalarına rastlamak mümkündür. Bu farklılıklarla beraber yaşam kalitesinin temel boyutları;


Sağlık ve bakım koşulları,

• Eğitim ve eğitime erişim,
• İşler dahil olmak üzere kişisel kendini gerçekleştirme fırsatları,
• Kamu işlerine katılım olasılığı,
• Sosyal temasların gerçekleşmesi için alan,
• Mevcut ve gelecekteki çevre,
• Belirsizlik ve riskler (ekonomik istikrarsızlık, doğal afetler ...)
olarak sınıflandırılabilmektedir (Hajduová vd., 2014, s.749).
Yapılan araştırmalarda yaşam kalitesi, farklı amaç ve hedefler doğrultusunda, farklı yöntemlerle
ölçülmekte ve araştırma ölçekleri de bu doğrultuda birbirinden farklılık göstermektedir.
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Günümüzde yaşam kalitesi konusu merkezi ve yerel yönetimlerin, küresel ve bölgesel ölçekteki
kurum ve oluşumların gündeminde yer almakta ve akademik-özel-kamu işbirlikleri çerçevesinde
gerçekleştirilen yaşam kalitesi araştırmalarıyla yerel, ulusal ve küresel politikalar daha iyi yaşam
şartlarının sağlanması doğrultusunda yönlendirilmektedir (Koramaz, 2010, s.5).
Avrupa Birliği vatandaşların hayat koşulları ve kişilerin bu koşullar ve genel olarak yaşamları
hakkında ne hissettiklerini incelemek amacıyla gerçekleştirilen Avrupa Yaşam Kalitesi Anketi, Avrupa
Yaşam ve Çalışma Koşullarını İyileştirme Vakfı (Eurofond) tarafından yaptırılmaktadır.
Eurofound’un yaklaşımı, “yaşam kalitesi” nin “yaşam koşulları” ndan daha geniş bir kavram
olduğunu ve bir toplumdaki bireylerin genel refahını ifade ettiğini kabul etmektedir. Avrupa Yaşam
Kalitesi Anketi’nin arka planı; bireysel ve toplumsal bakış açılarını bir araya getiren, nesnel ve öznel
göstergeleri birleştiren çok boyutlu bir yaklaşımdır (EQLS,2018, s.8).
Anket istihdam, gelir, eğitim, konut, aile,

sağlık

ve

iş-yaşam

dengesi

gibi

bir

dizi konuyu ele almaktadır. Ayrıca insanların mutluluk seviyeleri, yaşamlarından ne denli memnun
oldukları ve yaşadıkları toplumlarının kalitesini ne şekilde algıladıkları gibi sübjektif konuları
değerlendirmektedir (EQLS,2018).
2003, 2007, 2011 ve 2016 yıllarında gerçekleştirilen anketin belirli periyotlarla yapılıp takip
edilmesi; yaşam kalitesindeki ana eğilimlerin zaman içinde incelenmesine olanak sağlamaktadır.
Avrupa Yaşam Kalitesi Anketi, yetişkin nüfusa (18+) yapılmakta ve 2016 yılında yapılan araştırma
sosyoekonomik arka plan, kaynaklar, yaşam koşulları, ücretsiz çalışma, sosyal bağlar, hizmetlerin
kullanımı ve sübjektif iyi oluş ile ilgileri kapsayan 262 maddeden oluşmaktadır. 2016 yılında 4.’sü
yapılan yapılan Avrupa Yaşam Kalitesi Anketi tüm AB ülkeleri ve 5 aday ülkeyi (Arnavutluk,
Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye) kapsamaktadır. Bu anketlerden elde edilen sonuçlar,
“European Quality of Life Survey 2016” ismiyle rapor olarak yayınlanmıştır.
2016 yılında yayınlanan rapor 3 ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar:
-yaşam kalitesi: yaşam koşulları, konut ve maddi yoksunluk, aynı zamanda iş-yaşam dengesi ve bakım
sorumlulukları gibi bireyin durumunun sübjektif iyi oluşu,
-kamu hizmetlerinin kalitesi: sağlık hizmetleri, uzun süreli bakım, çocuk bakımı ve okulların yanı sıra
mahalle hizmetleri
-toplumun kalitesi: sosyal güvensizlik, sosyal gerginlik algıları, sosyal dışlanma, insan ve kurumlara
duyulan güven, ortaklık ve toplum katılımı kapsamaktadır.
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2.Literatür Taraması
Kaya, Çetin, & Kuruüzüm (2011) “Çok Kriterli Karar Verme ile Avrupa Birliği ve Aday Ülkelerin
Yaşam Kalitesinin Analizi” isimli çalışmalarında Avrupa Birliği (AB) ve aday ülkelerinin yaşam
kalitesini 2003, 2005 ve 2007 yılları için çok kriterli karar verme yöntemi olan VIKOR Yöntemine
göre analiz etmişlerdir.
Beslerova& Dzuričková (2014), “Quality of Life Measurements in EU Countries” isimli
çalışmalarında yaşam kalitesinin karmaşık bir kavram olduğundan yola çıkarak, yaşam kalitesini
ölçmek için kullanılan birçok göstergenin yerine, İnsani Gelişme İndeksi ve Legatum Refah İndeksi’ni
kullanarak AB ülkelerinin yaşam kalite düzeylerini belirlemeyi amaçlamışlardır.
Berislav (2015), “Quality of Life Indicators in Selected European Countries: Hierarchical Cluster
Analysis Approach” isimli çalışmasında yedi farklı yaşam kalitesi göstergesini kullanarak AB
ülkelerini hiyerarşik kümeleme analizi yardımıyla kümelemiş, böylece yaşam kalitesi düzeyindeki
farklılıkları ortaya koymuştur.
Boylu & Paçacıoğlu (2016), “Yaşam Kalitesi ve Göstergeleri” isimli çalışmalarında konuyla ilgili
yapılan çalışmalara dayanarak yaşam kalitesi göstergelerini; “cinsiyet, yaş, medeni durum, sosyal
destek, yaşanılan konut ve özellikleri, sağlık, eğitim, gelir, iş yaşamı, boş zaman aktiviteleri” başlıkları
altında sınıflandırılarak yorumlarda bulunmuşlardır.
Aktaş (2017), “Comparing EU Countries, Turkey and Macedonia via Cluster Analysis for Quality of
Life Indicators” isimli çalışmasında AB üyesi ülkeler ve aday ülkeler olan Türkiye ve Makedonya,
2013 yılı yaşam kalitesi göstergeleri açısından kümelenme analizine tabi tutulmuş, böylece
Türkiye'nin AB üye ülkelerine ve adaylara göre göreceli konumu belirlenmiştir.
3.Çalışmanın Amacı ve Kapsamı
Çalışma kapsamında Eurofound web sitesinde yer alan AB’ye üye ve aday olan ülkeleri kapsayan
Avrupa Yaşam Kalitesi Anketi’nden derlenen 2016 yılı verileri kullanılmıştır.
Yaşam kalitesini belirlemede çok sayıda gösterge ve alt boyut olmasında dolayı, değişkenlerin
seçiminde, alandaki literatür taraması ve faktör analizi bulguları göz önünde bulundurulmuştur.
Çalışma iki aşamadan oluşmaktadır. Öncelikle her bir boyuttan 3’er gösterge yukarıda belirtilen
kriterler dikkate alınıp belirlenerek 9 gösterge ile analiz gerçekleştirilmiş, ardından her bir alt boyutta
yer alan 6 gösterge ayrı ayrı analize tabi tutulmuştur. Çalışmada 33 adet gözlem (alternatif) yer
almaktadır. Kullanılan göstergeler aşağıda yer almaktadır.
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Tablo 1: Çalışmada Kullanılan Göstergeler
1.BOYUT: Sübjektif İyi

2.BOYUT: İş – Yaşam

3.BOYUT: Yaşam

Hissetme

Dengesi

Standartları ve Mahrumiyet

Değişken

Açıklaması

Değişken

Açıklaması

Değişken

Açıklaması

İşte geçirdiğim süre
Mevcut yaşam

1

standardı ile ilgili

nedeniyle ailevi

1

memnuniyet

sorumluluklarımı

1

yerine getirmek zor

Haneniz
geçinebiliyor mu?

oldu
Bu günlerde

2

hayatınızdan ne
kadar

İşten eve ev işlerini

2

yapamayacak kadar

Tasarruf yapmak

2

yorgun geldim

memnunsunuz

ziyaretini erteledim
Tasarruf yapmak

Tüm bunları göz

için daha ucuz ya

önüne alarak, ne

3

kadar mutlu

3

Eşinizin çalışma
saatleri

olduğunuzu

3

4

memnuniyet

memnuniyet

daha az parça et

Mahrumiyet:Ödeme

4

Toplam çalışma saati

4

gücünün yetmediği
ürün sayısı

Ailevi sorumluluklar

Barınma ile ilgili

5

da istediğimden
aldım

söylersiniz
Mevcut iş ile ilgili

için doktor

5

nedeniyle işe
konsantre olmakta

5

Ev dışında yılda bir
hafta tatil yapma

zorlandım
Torunlarınızın

6

Eğitim ile ilgili
memnuniyet

6

bakımına ve/veya
eğitimine harcanan

Eskimiş

6

zaman (saat)

mobilyanızı
yenileyebiliyor
musunuz?

Yaşam kalitesi alt boyutları bazında ele alınarak her boyutta hangi ülkelerin birlikte yer aldığını
görmek adına kümeleme analizi uygulanmış, ayrıca Mappac yöntemi ile ülkelerin sıralamaları
yapılarak Türkiye’nin mevcut ülkeler içerisindeki yeri de belirlenmiştir.
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3.1 Kümeleme Analizi
Kümeleme Analizi’nde amaç, hangi gruba ait olduğu bilinmeyen birimlerin, hesaplanan bazı
ölçülerden yararlanılarak homojen alt gruplara bölünmesidir (Tinsley ve Brown, 2000, s.298).
Temel hedefi (benzerliklere göre) gruplama olan bu çok değişkenli analiz tekniğinde birimler
öğrenciler, araba markaları, ülkeler, hastalık çeşitleri, şehirler vb. olabilir (Tatlıdil, 1996, s.329).
Kümeleme Analizi tanımlayıcı bir yöntemdir. Normallik, homojenlik, doğrusallık gibi çeşitli analizler
için gereken varsayımlar, Kümeleme Analizi uygulamalarında çok da fazla önemli olmamaktadır.
Önemli olan eldeki veri setinin yani örneklemin anakütleyi temsil etmesidir. İncelenecek örneklem
anakütledeki alt grupları yansıtacak büyüklükte ve özellikte olmalıdır.
Kümeleme Analizi sonucunda elde edilecek kümeler kendi içlerinde benzer iken, kendi aralarında
olabildiğince farklı olmalıdır (Kalaycı, 2005, s.349).
Kümeleme analizinde verilerin normal dağılımlı olması varsayımı olmakla birlikte, bu varsayım
prensipte kalmakta, sadece uzaklık değerlerinin normalliği yeterli sayılmaktadır (Tatlıdil, 1996,
s.329).
Analizde değişken sayısının 3-4 katı büyüklükte bir örneklemle çalışmak önerilmektedir (Kalaycı,
2005, s.358).
Kümeleme analizinde kovaryans matrisine ve ölçek düzeylerine ilişkin ise herhangi bir varsayım
bulunmamaktadır (Manly, 1994, s.280).
Analiz kapsamındaki değişkenler arasında güçlü bir çoklu doğrusal bağlantı olması, analiz sonuçlarını
dolaylı olarak etkiler. Benzer şeyleri ifade eden değişkenlerin sayısı çok ise (örneğin toplam değişken
sayısının 12 olduğu bir analizde 9’u benzer şeyleri ifade etmekte yani bu değişkenler çoklu bağlantılı
ise), bu değişkenlerin uzaklık matrisine katkısı diğer değişkenlere (ya da değişken grubuna) kıyasla
çok daha fazla olacaktır. Analiz sonuçlarının sağlığı açısından; bu tür boyutlanmaların olduğu
durumlarda, her boyuttan eşit sayıda değişken alınması önerilmektedir.
Ayrıca ayırt edici özelliğe sahip olmayan (elde edilen kümeler arasında istatistiksel fark bulunmayan)
değişkenlerin çalışmadan çıkartılmasında fayda görülmektedir (Orhunbilge, 2010).
Kümeleme Analizi, uzaklık ve/veya benzerlik ölçülerine dayanır.
Uzaklık ölçülerinin kullanıldığı kümeleme yöntemleri, değişkenler arası ölçü birimi farklılıklarına çok
duyarlıdır. Varyansı fazla olan değişkenin uzaklık-benzerlik ölçüleri üzerine olan etkisi daha fazla
1023
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olacaktır. Böyle durumlarda veriler öncelikle standartlaştırılmalı, daha sonra uzaklık değerleri
hesaplanmalıdır. (Kalaycı, 2005, s.357)
Çeşitli uzaklık ölçümlerinden uygun olanı seçilmelidir. Uzaklık matrisi yardımıyla benzerlik matrisi
ya da benzemezlik matrisi de oluşturulabilir.
Kümeleme analizi, bu matrisler temeline dayanır. Uzaklık değerlerine bakarak benzer birimleri bir
araya getirir.
Gözlemlerin kümelere atanması işlemi, hiyerarşik (aşamalı) ya da hiyerarşik olmayan şekilde
gerçekleştirilmektedir. Aşamalı kümeleme grubu kendi içinde birleştirici (yığmacı) ve ayırıcı olmak
üzere ikiye ayrılır. Birleştiricide, başlangıçta tüm birimler ayrı birer küme oluşmaktadır. Ayırıcıda ise,
başlangıçta tüm birimler bir küme oluşturmaktadır (Özdamar, 2002, s.295).
Aşamalı kümeleme tekniklerinde küme sayısı önceden belli olmayıp, çözümleme sonrası
belirlenmektedir.
Aşamalı kümeleme tekniklerinin örneklem hacminin küçük olduğu durumlarda uygulanması daha
sağlıklı olacaktır.
Aşamalı olmayan kümeleme tekniklerinde ise küme sayısını araştırmacı belirler. Bu konuda
araştırmacı ön bilgi sahibi olabilir. Ancak unutulmamalıdır ki, kümeleme analizi genellikle hiçbir ön
bilginin mevcut olmadığı durumlarda, verilerin doğal sınıflarına ayrılmasında kullanılan bir tekniktir.
Ancak yine de bazı durumlarda – örneğin yorumlamada kolaylık açısından- küme sayısının belli bir
değer olması istenebilir.
Küme sayısı hakkında ön bilgi olmasa dahi, aşamalı olmayan kümeleme teknikleri uygulanmak
𝑛

istendiğinde, küme sayısı çeşitli yollarla belirlenmeye çalışılabilir. En basit yaklaşım √2 ile küme
sayısının belirlenmesidir. Veri setinin hacminin büyük olduğu durumlarda bu yaklaşımdan
yararlanılması çok önerilmemektedir.
k küme sayısının belirlenmesinde dendogramdan yararlanılabilir. Farklı 2 kümenin yani birbirlerine
uzaklıkları oldukça yüksek olan 2 kümenin birleştirildiği noktada ağaç kesilerek küme sayısına karar
verilebilir (Aldenderfer ve Blashfield, 1984, s.53).
Ya da veri setine Temel Bileşenler Analizi uygulanır, ilk iki temel bileşene göre saçılım grafiği elde
edilir, bu grafikte kümelenme sayısı kaç ise ona göre hareket edilir. Bir başka önerilen yol ise, farklı
küme sayılarının denenerek analizin tekrar tekrar uygulanması ve bulguların karşılaştırılmasıdır.
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Elde edilen sonuçlar incelenmeli, bu aşamada bir ya da iki gözlemden oluşan kümeler olup olmadığına
da dikkat edilmelidir. Ayrıca Kümeleme Analizinin işleyişi açısından, veri setinde aykırı değer
bulunmamalıdır.
Ayrıcı kümeleme değişkenleri açısından kümeler arasında anlamlı farkların olması önemlidir.
Kümeleme analizi tek çözümü olan bir teknik değildir ve Kümeleme Analizi’nde kabul görmüş en iyi
yöntem de bulunmamaktadır.
Kümeleme analizi keşifsel (tanımlayıcı) bir çok değişkenli analiz tekniği olduğundan, çeşitli
denemelerin yapılması yararlı olacaktır.
3.2 MAPPAC Yöntemi
MAPPAC (Multicriterion Analysis of Preferences by Means of Pairwise Actions and Criterion
Comparisons) Yöntemi, alternatiflerin sıralamalarının gerçekleştirildiği bir çok kriterli karar verme
yöntemidir. Yöntem ilk olarak Matarazzo tarafından 1986 yılında tanıtılmıştır. Yöntem, mümkün olan
tüm kriter çiftlerini dikkate alarak uygulanabilir eylem çiftlerinin karşılaştırılmasına dayanmaktadır
(Dinçer, 2011, s.9). Temelde olası tüm krtiter çiftlerini, p (tercih) ve l (farksızlık) ilişkisini gözeterek
oluşturan; bunlardan da en uygun çifti seçip, alternatifler arasındaki sıralamaları bu kriter çiftlerine
göre yapan bir işleyişe sahiptir (Erpolat Taşabat, vd. 2015, s.99). Ayrıca bu tercihler birleştirilerek bir
dizi uygulanabilir eylemler üzerinde çeşitli ilişkiler elde etmek mümkündür (Dinçer, 2011, s.9).
Yöntemin en önemli özelliği, sınıflandırma seçenekleri için ideal çözümün yakınında ölçümlere
dayanan çok kriterli sıralama endeksini sunmasıdır (Faraji Sabokbar, vd. 2014, s.154). Yöntem üç
temel varsayıma sahiptir. (Dinçer, 2011, s.9; Faraji Sabokbar vd., 2014, s.154)
i.

Her bir 𝛼𝑗 parametresi için 𝑣𝑖𝑗 değeri, 𝐾𝑖 performans kriterine dayanarak belirlenir.

ii.

Her 𝑣𝑖𝑗 değeri, her bir 𝛼𝑗 öğesi için her bir 𝐾𝑖 kriteri ile belirlenebilir.

iii.

Her bir (𝑣𝑖𝑗 )’nin 𝑣(𝑣𝑖𝑗 ) değeri, [0,1] aralığında ölçülür.

Kriterler karşılıklı olarak birbirlerinden bağımsızdır.
(𝑣𝑖𝑗 )’nin değeri, her bir 𝐾𝑖 için belirlenir. Ki bu 𝐾𝑖 ‘ye dayanan 𝛼𝑗 fonksiyonunu gösterir. Her bir 𝐾𝑖
için, 𝐾𝑖 ’nin önemini gösteren 𝑤𝑖 nümerik ağırlığı ∑𝑛𝑖=1 𝑤𝑖 = 1 ile atanır.
Temel tercih endeksleri 𝜋𝑔ℎ (𝑤𝑒 , 𝑤𝑓 ), her kriter çifti temelinde (𝐾𝑔 𝑣𝑒 𝐾ℎ ) her 𝑤𝑒 𝑣𝑒 𝑤𝑓 alternatif
çifti arasında aşağıdaki denklemler yardımıyla hesaplanır.
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𝜋𝑔ℎ (𝑤𝑒 , 𝑤𝑓 ) = 1, 𝑒ğ𝑒𝑟 𝑣(𝑣𝑔𝑒 ) > 𝑣(𝑣𝑔𝑓 ) ∧ 𝑣(𝑣ℎ𝑒 ) > 𝑣(𝑣ℎ𝑓 )

[1]

𝜋𝑔ℎ (𝑤𝑒 , 𝑤𝑓 ) = 0, 𝑒ğ𝑒𝑟 𝑣(𝑣𝑔𝑒 ) < 𝑣(𝑣𝑔𝑓 ) ∧ 𝑣(𝑣ℎ𝑒 ) < 𝑣(𝑣ℎ𝑓 )

[2]

𝜋𝑔ℎ (𝑤𝑒 , 𝑤𝑓 ) = 1⁄2 , 𝑒ğ𝑒𝑟 𝑣(𝑣𝑔𝑒 ) = 𝑣(𝑣𝑔𝑓 ) ∧ 𝑣(𝑣ℎ𝑒 ) = 𝑣(𝑣ℎ𝑓 )

[3]

𝜋𝑔ℎ (𝛼𝑒 , 𝛼𝑓 ) =

𝑤𝑔 (𝑣(𝑣𝑔𝑒 )−𝑣(𝑣𝑔𝑓 )
𝑤𝑔 (𝑣(𝑣𝑔𝑒 )−𝑣(𝑣𝑔𝑓 ))+𝑤ℎ (𝑣(𝑣ℎ𝑓 )−𝑣(𝑣ℎ𝑒 ))

, 𝑒ğ𝑒𝑟 (𝑣(𝑣𝑔𝑒 ) > 𝑣(𝑣𝑔𝑓 ) ∧ 𝑣(𝑣ℎ𝑒 ) > 𝑣(𝑣ℎ𝑓 )) ∨

(𝑣(𝑣𝑔𝑒 ) = 𝑣(𝑣𝑔𝑓 ) ∧ 𝑣(𝑣ℎ𝑒 ) < 𝑣(𝑣ℎ𝑓 ))
𝜋𝑔ℎ (𝛼𝑒 , 𝛼𝑓 ) =

[4]

𝑤ℎ (𝑣(𝑣ℎ𝑒 )−𝑣(𝑣ℎ𝑓 )
𝑤𝑔 (𝑣(𝑣𝑔𝑓 )−𝑣(𝑣𝑔𝑒 ))+𝑤ℎ (𝑣(𝑣ℎ𝑒 )−𝑣(𝑣ℎ𝑓 ))

, 𝑒ğ𝑒𝑟 (𝑣(𝑣𝑔𝑒 ) ≤ 𝑣(𝑣𝑔𝑓 ) ∧ 𝑣(𝑣ℎ𝑒 ) > 𝑣(𝑣ℎ𝑓 )) ∨

(𝑣(𝑣𝑔𝑒 ) < 𝑣(𝑣𝑔𝑓 ) ∧ 𝑣(𝑣ℎ𝑒 ) ≥ 𝑣(𝑣ℎ𝑓 ))
𝜋𝑒𝑓 = ∑𝑖<𝑗 𝜋𝑖𝑗 (𝛼𝑒 , 𝛼𝑓 )

𝑤𝑖 +𝑤𝑗
𝑚−1

[5]

ve 𝜋𝑒 değeri 𝛼𝑒 öğesi için 𝜋𝑒 = ∑𝛼𝑓 ∈𝐴∖𝛼𝑒 𝜋𝑒𝑓 şeklinde belirlenir.

En büyük ilişkili 𝜋𝑒 ’ye sahip 𝛼𝑒 belirlenir ve optimal alternatif olarak seçilir. A’dan optimal alternatif
dışarda tutularak 𝜋𝑒 yeniden hesaplanır ve en büyük ilişkili 𝜋𝑒 ’ye sahip 𝛼𝑒 belirlenerek ikinci en iyi
alternatif tespit edilir. Bu süreç tüm alternatiflerin sıralanması tamamlanana kadar devam ettirilir.
Süreç, A’dan en az optimal alternatifin seçilmesiyle başlayan benzer bir işlemle yeniden
gerçekleştirilir. Bu alternatif daha sonra A’dan çıkartılır ve en küçük ilişkili 𝜋𝑒 ’ye sahip 𝛼𝑒
belirlenerek ikinci en kötü alternatif tespit edilir. Bu artan ve azalan sıralamalar A’nın zayıf bir
doğrusal düzenine ulaşmak için birleştirilir (Dinçer, 2011, s.10).
4.Bulgular
Boyut farkı gözetmeksizin Ward tekniği kullanılarak veri setine uygulanan hiyerarşik kümeleme
analizi sonucunda elde edilen dendogram aşağıda yer almaktadır.
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Şekil 1:Boyut Farkı Gözetmeksizin Kümeleme Analizi Sonucunda Elde Edilen Dendogram
Rescaled Distance Cluster Combine
C A S E
Label

Num

0
5
10
15
20
25
+---------+---------+---------+---------+---------+

Lüksemburg
Birleşik K
Almanya
Hollanda
Avusturya
Danimarka
Finlandiya
İsveç
İrlanda
Estonya
İspanya
Belçika
Fransa
Litvanya
Slovakya
Portekiz
Slovenya
İtalya
Çek Cumhur
Macaristan
Malta
Polonya
Karadağ
Kıbrıs
Letonya
Romanya
Sırbistan
Hırvatista
Türkiye
Makedonya
Bulgarista
Yunanistan

23
33
11
26
6
12
16
30
20
13
15
7
17
22
32
28
31
21
10
19
25
27
2
9
24
29
4
18
5
3
8
14

─┐
─┤
─┼───────────┐
─┤
│
─┤
│
─┤
│
─┤
│
─┤
│
─┘
│
─┐
├───────────────────────────────────┐
─┤
│
│
─┤
│
│
─┤
│
│
─┼─┐
│
│
─┤ │
│
│
─┤ │
│
│
─┤ ├─────────┘
│
─┘ │
│
─┐ │
│
─┼─┘
│
─┤
│
─┘
│
─┐
│
─┤
│
─┼─┐
│
─┘ ├───┐
│
─┐ │
│
│
─┼─┘
│
│
─┘
├─────────────────────────────────────────┘
─┐
│
─┼─┐
│
─┘ ├───┘

Arnavutluk

1

───┘

Türkiye'nin yaşam kalitesi açısından Hırvatistan, Sırbistan, Romanya, Letonya, Karadağ ile benzer
olduğu (aynı kümede yer aldığı) anlaşılmıştır.

Kümeler
1

Tablo 2: Kümeler ve Küme Üyelikleri
Küme Üyeleri
Karadağ, Kıbrıs, Letonya, Romanya, Sırbistan, Hırvatistan,
Türkiye, Makedonya, Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk

2

Çek Cum., Macaristan, Malta, Polonya, İtalya, Slovenya,
Slovakya, Portekiz, Litvanya, Fransa, Belçika, İspanya, Estonya

3

Lüksemburg, Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda, Avusturya,
Danimarka, Finlandiya, İsveç, İrlanda
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Sübjektif iyi hissetme, iş-yaşam dengesi, yaşam standartları ve mahrumiyet boyutları için
gerçekleştirilen hiyerarşik kümeleme analizi sonucunda elde edilen dendogramlar aşağıda verilmiştir.
Şekil 2: Sübjektif İyi Hissetme Boyutu İçin Kümeleme Analizi Sonucunda Elde Edilen
Dendogram
Rescaled Distance Cluster Combine
C A S E
Label

Num

0
5
10
15
20
25
+---------+---------+---------+---------+---------+

Macaristan
Slovakya
Romanya
Estonya
Kıbrıs
Slovenya
Almanya
Portekiz
Belçika
Fransa
Polonya
İspanya
Hırvatista
İtalya
Karadağ
Sırbistan
Çek Cumhur
Litvanya
Letonya
Bulgarista
Makedonya
Yunanistan
Türkiye
Arnavutluk
Avusturya
Finlandiya
Danimarka
İrlanda
Lüksemburg
İsveç
Hollanda
Birleşik K

19
32
29
13
9
31
11
28
7
17
27
15
18
21
2
4
10
22
24
8
3
14
5
1
6
16
12
20
23
30
26
33

─┐
─┤
─┤
─┤
─┼─┐
─┤ │
─┤ │
─┘ ├───┐
─┐ │
│
─┤ │
│
─┼─┘
│
─┘
├─────────────────────┐
─┐
│
│
─┼─┐
│
│
─┤ │
│
│
─┘ ├───┘
│
─┐ │
├───────────────────┐
─┤ │
│
│
─┼─┘
│
│
─┘
│
│
─┐
│
│
─┤
│
│
─┼───────────────────────────┘
│
─┘
│
─┐
│
─┼─┐
│
─┘ │
│
─┐ ├─────────────────────────────────────────────┘
─┤ │
─┼─┘
─┤
─┤

Malta

25

─┘

Alt boyut bazında yapılan incelemeler sonucunda ülkelerin 3 kümede toplanabileceği ve Türkiye’nin
ise sübjektif iyi hissetme boyutunda Arnavutluk ve Yunanistan’ın içinde bulunduğu kümede yer aldığı
görülmektedir.
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Şekil 3: İş-Yaşam Dengesi Boyutu İçin Kümeleme Analizi Sonucunda Elde Edilen Dendogram
C A S E
Label

Num

0
5
10
15
20
25
+---------+---------+---------+---------+---------+

Avusturya
İrlanda
Estonya
İtalya
Belçika
Fransa
Birleşik K
Lüksemburg
Almanya
Hollanda
Danimarka
İsveç
Finlandiya
Litvanya
Slovakya
Slovenya
Portekiz
Macaristan
Letonya
Polonya
Çek Cumhur
İspanya
Malta
Kıbrıs
Sırbistan
Hırvatista
Türkiye
Yunanistan
Romanya
Bulgarista
Karadağ
Makedonya

6
20
13
21
7
17
33
23
11
26
12
30
16
22
32
31
28
19
24
27
10
15
25
9
4
18
5
14
29
8
2
3

─┐
─┤
─┤
─┼───┐
─┤
│
─┤
│
─┤
├───────────┐
─┘
│
│
─┐
│
│
─┼───┘
│
─┤
│
─┤
├───────────────────────────────┐
─┘
│
│
─┐
│
│
─┤
│
│
─┼─┐
│
│
─┘ │
│
│
─┐ ├─────────────┘
│
─┤ │
│
─┼─┤
│
─┘ │
│
─┐ │
│
─┼─┘
│
─┘
│
─┐
│
─┼───┐
│
─┘
│
│
─┐
├───────────────────────────────────────────┘
─┤
│
─┼───┘
─┤
─┤

Arnavutluk

1

─┘

İş-yaşam dengesi boyutunda AB kurucu ülkeleri bir grupta yer alırken, diğer AB ülkelerinin ayrı bir
küme oluşturduğu ve Türkiye’nin ise, Hırvatistan ve Sırbistan’ın içinde bulunduğu kümede yer
almaktadır.
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Şekil 4: Yaşam Standartları ve Mahrumiyet Boyutu İçin Kümele Analizi Sonucunda Elde
Edilen Dendogram
Rescaled Distance Cluster Combine
C A S E
Label

Num

0
5
10
15
20
25
+---------+---------+---------+---------+---------+

Avusturya
Almanya
Finlandiya
Danimarka
Lüksemburg
Birleşik K
Hollanda
İsveç
Belçika
Slovenya
İrlanda
Malta
Polonya
Çek Cumhur
Fransa
Estonya
Slovakya
Portekiz
İspanya
Macaristan
Litvanya
Kıbrıs
İtalya
Arnavutluk
Yunanistan
Karadağ
Makedonya
Romanya
Türkiye
Letonya
Sırbistan
Hırvatista

6
11
16
12
23
33
26
30
7
31
20
25
27
10
17
13
32
28
15
19
22
9
21
1
14
2
3
29
5
24
4
18

─┐
─┤
─┤
─┤
─┤
─┤
─┼───────────┐
─┤
│
─┤
│
─┤
│
─┘
│
─┐
├───────────────────────────────────┐
─┤
│
│
─┤
│
│
─┤
│
│
─┤
│
│
─┼───────────┘
│
─┤
│
─┤
│
─┤
│
─┤
│
─┤
│
─┘
│
─┬─────┐
│
─┘
│
│
─┐
├─────────────────────────────────────────┘
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─┘

Son boyut olan yaşam standartları ve mahrumiyet boyutunda ise Türkiye’nin Karadağ, Romanya,
Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan’ın bulunduğu kümede yer aldığı saptanmıştır.
MAPPAC yöntemi sonucunda elde edilen bulgular incelendiğinde ise, boyut farkı gözetmeksizin
yapılan analiz (1.Analiz), sübjektif iyi hissetme boyutu için yapılan analiz (2.Analiz), iş-yaşam
dengesi boyutu için yapılan analiz (3.Analiz) ve yaşam standartları ve mahrumiyet boyutu için yapılan
analiz (4.Analiz) sonuçları sırasıyla sütunlarda yer almak üzere ülkelerin (alternatiflerin) sıralamaları
aşağıdaki tabloda yer aldığı gibidir. Analizlere ilişkin ağırlık değerleri ve matrisler ekte verilmiştir.
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Tablo 3: Analizlere İlişkin Ülke Sıralamaları

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1. ANALİZ
Danimarka
Hollanda- İsveç
Finlandiya
Avusturya
Almanya-Lüksemburg
İrlanda
Birleşik K.
Malta- Belçika
Fransa
Slovenya
Portekiz
Estonya
Polonya-Slovakya
İspanya
İtalya
Litvanya
Macaristan
Çek Cumhuriyeti
Kıbrıs-Letonya
Romanya-Karadağ
Bulgaristan-Hırvatistan
Sırbistan-Türkiye
Yunanistan
Makedonya
Arnavutluk

2.ANALİZ
Danimarka
Avusturya-Finlandiya
İsveç
İrlanda-Lüksemburg
Hollanda
Malta
Birleşik K.
Almanya
Portekiz
Belçika
Fransa
Romanya
Estonya
Macaristan-Slovakya
Slovenya
İspanya
Kıbrıs
Polonya
Çek Cumhuriyeti-Litvanya
İtalya-Letonya
Sırbistan
Bulgaristan
Hırvatistan-Karadağ
Türkiye
Yunanistan
Makedonya
Arnavutluk

3.ANALİZ
Hollanda
Danimarka
Almanya
İsveç
Avusturya
Finlandiya
Belçika- Lüksemburg
Birleşik K.
İrlanda
İtalya- Slovakya
Fransa-Slovenya
Estonya
Portekiz
Litvanya
İspanya- Malta
Macaristan
Kıbrıs
Letonya
Çek Cumhuriyeti
Polonya
Bulgaristan-Yunanistan
Romanya
Makedonya-Hırvatistan
Karadağ
Arnavutluk-Sırbistan
Türkiye

4.ANALİZ
İsveç
Danimarka
Hollanda
Lüksemburg
Finlandiya
Avusturya
Almanya
Birleşik K.
Slovenya
İrlanda
Belçika
Malta
İspanya-Fransa
Çek Cumhuriyeti-Polonya
Estonya
Slovakya
İtalya
Portekiz
Litvanya
Macaristan
Kıbrıs-Letonya
Türkiye-Hırvatistan
Karadağ-Sırbistan
Bulgaristan
Makedonya
Romanya
Yunanistan
Arnavutluk

Boyut farkı gözetmeksizin 9 adet kriter ve 33 ülke alınarak çok kriterli karar alma yöntemlerinden
Mappac metoduyla yapılan 1. analiz sonucunda ilk 5 ülke sıralaması sırasıyla Danimarka, Hollanda,
Finlandiya, Avusturya, Lüksemburg şeklindedir. Türkiye’nin 22.sırayı Sırbistan ile paylaştığı
görülmektedir.
Sübjektif iyi hissetme alt boyutu altında yer alan 6 kriter ile yapılan 2. Analiz sonuçları incelendiğinde
Danimarka, Avusturya-Finlandiya, İsveç, İrlanda-Lüksemburg ve Hollanda’nın ilk sıralarda yer
aldığı, Türkiye’nin son sıralarda Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Yunanistan, Makedonya gibi
ülkelerle birlikte yer aldığı görülmektedir.
İş-yaşam dengesi alt boyutunda yer alan 6 kriter ile 33 ülkenin sıralamalarının gerçekleştirildiği 3.
analiz sonucunda yine ilk sıralarda yer alan ülkelerin Hollanda, Danimarka, Almanya, İsveç ve
Avusturya olduğu görülmektedir. Türkiye bu alt boyuta son sırada yer almakta ve sıralamasına yakın
ülkeler Hırvatistan, Karadağ, Arnavutluk ve Sırbistan şeklinde olmaktadır.
1031

19. ULUSLARARASI EYİ SEMPOZYUMU TAM METİN BİLDİRİ KİTABI (17-20 EKİM 2018)

Son olarak yaşam standartları ve mahrumiyet alt boyutunda 6 kritere göre yapılan analizde ilk 5 ülke
sıralaması İsveç, Danimarka, Hollanda, Lüksemburg ve Finlandiya şeklinde gerçekleşmiş,
Türkiye’nin son sıralarda Hırvatistan, Karadağ, Sırbistan ile birlikte yer aldığı görülmektedir.
5. Sonuç ve Değerlendirme
Başlıca amaçları Avrupa Birliği'ne üye ve aday ülkelerin yaşam kalitesi alt boyutları olan sübjektif iyi
hissetme, iş-yaşam dengesi ve yaşam standartları ve mahrumiyet bakımından karşılaştırmalarını
gerçekleştirmek ve Türkiye'nin bu ülkeler içindeki yerini saptamak olan bu çalışma kapsamında
uygulanan kümeleme analizi sonucunda; Türkiye'nin yaşam kalitesi bakımından Hırvatistan,
Sırbistan, Romanya, Letonya, Karadağ ülkeleri ile benzer yapıda olduğu saptanmıştır. Yaşam kalitesi
konusu alt boyutları bazında incelendiğinde ise; sübjektif iyi hissetme boyutunda ülkemizin
Arnavutluk ve Yunanistan, iş-yaşam dengesi boyutunda Hırvatistan ve Sırbistan ve yaşam
standartları ve mahrumiyet boyutunda ise Karadağ, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan
ile aynı kümede yer aldığı görülmüştür.
Türkiye'nin yaşam kalitesi bakımından sıralamada 22, sübjektif iyi hissetme boyutu açısından 24, işyaşam dengesi boyutunda ise en kötü performans sergileyerek son sırada yer aldığı görülmüştür.
Yaşam standartları ve mahrumiyet boyutu açısından sıra numarasının 22 olduğu yine Mappac
yöntemi ile ulaşılan bulgulardandır. Sıralama yapısı Faktör Analizi Uygulaması ile de irdelenmiş,
ulaşılan bulguların paralel olduğu görülmüştür.
Konu ile ilgili çalışma yapacaklara zamana göre bu sıralamanın değişip değişmediğinin incelenmesi
önerilebilir.
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Ekler
Ek 1: 1. MAPPAC Analizi İçin Ölçütlerin İdeal ve Temel Değerleri Tablosu

Ek 2: 1. MAPPAC Analizi İçin C Matrisi

1034

19. ULUSLARARASI EYİ SEMPOZYUMU TAM METİN BİLDİRİ KİTABI (17-20 EKİM 2018)

Ek 3: 1. MAPPAC Analizi İçin Tercih İlişkileri Matrisi (P Matrisi)

Ek 4: 2. MAPPAC Analizi İçin Ölçütlerin İdeal ve Temel Değerleri Tablosu
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Ek 5: 2. MAPPAC Analizi İçin C Matrisi
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Ek 6: 2. MAPPAC Analizi İçin Tercih İlişkileri Matrisi (P Matrisi)

Ek 7: 3. MAPPAC Analizi İçin Ölçütlerin İdeal ve Temel Değerleri Tablosu

1037

19. ULUSLARARASI EYİ SEMPOZYUMU TAM METİN BİLDİRİ KİTABI (17-20 EKİM 2018)

Ek 8: 3. MAPPAC Analizi İçin C Matrisi
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Ek 9: 3. MAPPAC Analizi İçin Tercih İlişkileri Matrisi (P Matrisi)

Ek 10: 4. MAPPAC Analizi İçin Ölçütlerin İdeal ve Temel Değerleri Tablosu
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Ek 11: 4. MAPPAC Analizi İçin C Matris
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Ek 12: 4. MAPPAC Analizi İçin Tercih İlişkileri Matrisi (P Matrisi)
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Büyük Veri Konusundaki Akademik Yayınların Bibliyometrik Analizi
İ. Esen YILDIRIM1
Burcu KOCARIK GACAR2
Özet
İnternet teknolojilerinin gelişimine paralel biçimde hacimlenen, farklı tür ve ölçüdeki
karmaşık yapılı veri setlerinin ortaya çıkmasıyla; büyük miktardaki veriyi elde etme,
depolama ve analiz ederek bu veriler aracılığıyla tahminde bulunma süreçlerinin tamamını
kapsayan büyük veri (big data) kavramı doğmuştur. Büyük verinin öneminin anlaşılması
ile birlikte dünya çapında büyük veri üzerine eğilen araştırmacıların, bu araştırmacılar
arasındaki sosyal ağların ve yapılan çalışmalarla birlikte bilimsel yayın ve faaliyetlerin
sayısının da arttığı gözlemlenmiştir. Büyük veri yılı olarak adlandırılan 2012 yılından
itibaren büyük veri yayınlarının sayısında meydana gelen hızlı artış sebebi ile araştırmaya
2013 ve 2017 yılları arası beş yıllık dönem dahil edilmiştir. Bu kapsamda Web of Science
veri tabanında uluslararası literatürde taranan büyük veri üzerine yayınlanan makaleler
incelemeye alınmıştır. 7166 Makalenin yayınlandıkları yıl, atıf, yazar, alan, kurum ve ülke
değişkenleri yönünden Bibliyometrik Analiz’e tabi tutulması sonucu veri seti derlenmiştir.
Elde edilen verilere Pajek ve VOSviewer programları ile Sosyal Ağ Analizi Teknikleri
uygulanarak görselleştirme yapılmış ardından yıl bazlı karşılaştırmalarda bulunulmuştur.
Görsel çıktılarla sosyal ağ yapıları betimlenmeye çalışılmıştır. Ağ yapılarına ilişkin
sonuçlar belirlenip değerlendirilerek dünya ülkeleri içerisinde Türkiye’nin konumu
araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Büyük Veri, Bibliyometri, Sosyal Ağ Analizi.
JEL Kodları: C40, C55, C19.

Bibliometric Analysis of Academic Publications on Big Data
Abstract
With the emergence of many types of complex data of different types and sizes, which are
enlarged in parallel with the development of Internet technologies, the big data, which
covers the entire process of obtaining, storing and analyzing large amounts of data, has
been revealed. With the understanding of the importance of big data, it has been observed
that the number of scientific publications and activities has increased with the help of the
researches, researchers and social networks around the world. As a result of the rapid
increase in the number of large data publications since 2012, which is called as the big data
year, the survey was included in the five-year period between 2013 and 2017. In this
context, articles published in the web of Science database on the big data scanned in the
international literature were examined. The data set was compiled as a result of bibliometric
analysis of 7166 articles in terms of reference, author, field, institution and country
variables. The results were visualized by applying pajek and VOSviewer programs and
social network analysis techniques and then year-based comparisons were made. Social
network structures were tried to be depicted with visual outputs. The position of Turkey in
the world countries has been investigated by determining and evaluating the results of the
network structures.
Keywords: Big Data, Bibliometri, Social Network Analysis.
JEL Code: C40, C55, C19.
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İstanbul/Türkiye, ORCID: 0000-0003-2574-4340.
2
Arş. Gör., burcu.kocarik@gmail.com, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İİBF, Ekonometri Bölümü, Manisa/Türkiye,
ORCID: 0000-0001-5944-4456.
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1.Giriş

1990’lı yıllarda internet sağlayıcıların yaygınlaşmaya başlaması ve o günden bugüne hızla
gelişmesi; son yıllarda dizinlenmiş, sorgulanabilen ve insanoğlunun bu güne kadar görmediği bir
hızda büyüyen bir veri havuzu oluşmasına sebep olmuştur. Kısa bir süre öncesinde, internetle
birlikte farklı türdeki ve ölçüdeki, bilimsel olan veya olmayan, karmaşık yapıdaki birçok verinin
ortaya çıkmasıyla büyük veri kavramı doğmuştur.
Geleneksel tanımlarda anlatılan veri daha çok nicel yapıda olup sayılar ya da rakamları ifade
etmektedir. Günümüzde ise artık nitel araştırma tekniklerinin de gelişmesi ile kelimeler, ifadeler,
cümleler, çeşitli diğer anlatım biçimleri ve bununla beraber resimler, fotoğraflar, videolardan elde
edilen bulgular da sayılar ve kelimelerle raporlandığı için veri tanımı kapsamında
değerlendirilmektedir (Yıldırım ve Ergüt, 2017, s.101).
Hem verinin az olduğu hem de veri analizi yöntemlerinin yetersiz olduğu dönemlerde çetele
tutmak ile başlayan kısıtlı veri kayıt yöntemleri, son yıllarda bilgisayar yazılımlarının ve
istatistiksel paket programların da yaygınlaşması ile boyut değiştirmiştir. Hem insan kaynaklı hem
de makine kaynaklı veri üretimi oldukça artmış ve her an bilimsel olan veya olmayan veriler
toplanır hale gelmiştir (Doğan ve Arslantekin, 2016, s.20). Bilgisayar ve internet (bilişim)
teknolojilerinin gelişimiyle üretilen veri miktarı üstel olarak artmaktadır (Mayer-Schönberger ve
Cukier, 2013, s.30). Bu durum veri kavramına yeni bir bakış açısı getirmiş, veri bilimi önem
kazanmış ve “büyük veri” terimi doğmuştur.
2. Büyük Veri

Oldukça büyük miktardaki veriyi elde etme, depolama ve analiz ederek bu veriler aracılığıyla
tahminde bulunma süreçlerinin tamamı “büyük veri” olarak adlandırılmaktadır (Feinleib, 2014,
s.21). Büyük veri terimi ise ilk kez, 2000’de 8. Dünya Ekonometri Kongresi’nde Francis X.
Dainbold tarafından ortaya atılmıştır (Gürsakal, 2017, s.8). Literatüre göre 1 terabayttan büyük
olan veri büyük veri olarak adlandırılmaktadır (Winning with Big Data, SlideS, 2010).
2.1 Büyük Verinin Özellikleri
2012 yılında gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu’nda ‘‘Büyük Veri, Büyük Etki’’ başlıklı
raporla büyük verinin önemi vurgulanmış ve ardından Amerika’da 2012 yılı Nisan ayı,
‘‘Matematik, İstatistik ve Veri Seli İçin Farkındalık Ayı’’

olarak ilan edilmiştir

(http://www.mathaware.org/mam/2012/).
Büyük verinin bileşenleri ‘‘Volume (Büyüklük / Hacim / Kapasite / Miktar): terabyte, zetabyte;
Velocity (Hız): gerçek zamanlı, akan veri; Variety (Çeşitlilik, Tür): yapılandırılmış, yarı-
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yapılandırılmış, yapılandırılmamış veri; Veracity (Geçerlik): güvenilirlik, doğruluk; Value
(Değer): istatistiksel değer’’ şeklindedir (Mohammed vd, 2016, s.1).
2.2 Büyük Veri Teknolojileri
Büyük veri teknolojileri Google, Amazon, Facebook, LinkedIn, Netflix vb. şirketlerin kendi
analistleri tarafından kullanıcılarının verileri ve sitelerinde bıraktıkları her dijital iz ile kendileri
için geliştirdikleri teknolojilerden doğmuştur (Doğan ve Arslantekin, s.22).
2.2.1 MapReduce
Google, MapReduce adında büyük veriyi depolayan yeni bir işletim teknolojisi geliştirerek
bilgisayarların

işlem

güçlerini

arttırmayı

amaçlamıştır

(https://www.ibm.com/analytics/hadoop/mapreduce). Map (Eşle) aşamasında, büyük veri ana
sunucudan alınıp yönetilebilir daha küçük görevlere bölünerek tekrar çok sayıda sunuculara
dağıtılır. Reduce (İndirge) aşamasında ise tamamlanan işler birleştirilerek sonuç elde edilmektedir.
2.2.2 Hadoop
Hadoop, çok büyük veri kümelerini paralel olarak çalışan binlerce bilgisayar sunucusuna (işlemci)
işlemek için tasarlanmış yüksek oranda ölçeklenebilir bir dağıtık dosya sistemi ve depolama
platformudur. (https://www.ibm.com/analytics/hadoop/mapreduce).
2.2.3 NoSQL (Not Only Structured Query Language-– SQL ve Daha Fazlası)
Geleneksel veri tabanlarına erişmede SQL(Structured Query Language–Yapısal Sorgulama Dili)
kullanılmakta iken son yıllarda söz konusu yapılandırılmamış veriden oluşan büyük veri olunca
ilişkisel olmayan dağıtık veri tabanları NoSQL kullanılmaktadır (Tudorica ve Bucur, 2011, s.2).
2.2.4 Nesnelerin İnterneti (Internet of Things - IoT)
Nesnelerin İnterneti; her şey için ve nesneler için internet veya endüstriyel internet olarak
tanımlanabilen, makineler ve cihazların küresel bir ağ içinde birbirleriyle iletişim ve etkileşim
yeteneğine sahip olabilmesini öngören teknolojidir (Lee ve Lee, 2015 s.1).
2.2.5 Bulut Bilişim (Cloud Computing)
Sanal ve tek bir sunucuda yani bulutta toplanan bilgi, belge, sunum ve dosyaların kısaca sahip
olunan tüm uygulama, program ve verilerin depolanması ve internetin var olduğu her yerden
kolayca ulaşım sağlanabilmesi hizmetler bütününe bulut bilişim veya bulut teknoloji
denilmektedir. (Dudin ve Y. G. Smetanin, 2011, s.280).
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2.2.6 Doğal Dil İşleme (Natural Language Processing - NLP)
Doğal Dil İşleme, büyük verinin analiz edilmesinde kullanılan yöntemlerden birisidir. Makineler
tarafından dil kurallarının yapısının çözümlenerek anlaşılması ve yeniden üretilmesine
dayanmaktadır (http://www.yazilimnet.com/tr/blog/38/bulut-bilisim-nedir).
2.2.7 Makine Öğrenmesi (Machine Learning)
İnsanlar verilerdeki belli bir faaliyet örüntüsünün bir olayın gerçekleşme olasılığıyla ilişkisini fark
edemeyebilmektedir ancak bir ilişki varsa bilgisayarlarda oluşturulan algoritmalar bunu
yakalamaktadır (Marr, 2017, s.5). Bilgisayarlara takip edecekleri algoritmaları vererek onlara ne
yapacaklarını öğretmek mümkün olmaktadır (Davenport, s.5).
2.2.8 Veri Madenciliği (Data Mining)
Büyük miktarlardaki verinin (veri madeni) içindeki ilişkileri inceleyerek veriler aralarındaki
bağlantıyı bulmaya yardımcı olan ve veri tabanı sistemleri içerisinde gizli kalmış bilgilerin tespit
edilmesini sağlayan anlamlı ve yararlı bağlantı ve kuralların bilgisayar programları ile aranmasına
veri madenciliği denilmektedir (Kalıkov, 2006, s.8).
3. Bibliyometrik Analiz
Bibliyometri, bilimsel araştırma ve çalışmaların disiplin, konu, yazar, yayın bilgisi, atıf yapılan
yazar ve atıf yapılan kaynaklar, kurum, ülke gibi verilerin istatistiksel olarak incelenmesi ile
ilgilenmekte elde edilen sonuçlar belirli bir disipline ait genel bir bakış açısı vermektedir (Önal,
2017, s.1080). Bibliyometri, bilimsel iletişimin geliştirilmesine dönük yöntemler içermektedir
(Borgman ve Furner, 2002, s.2; Koehler, 2001, 120). Türkiye’de de bilimle ilgili ulusal politika ve
girişimlerin belirlenmesinde bibliyometrik çalışmalar kaynak olarak kabul edilmektedir (Ukşul,
2016, s.4).
Atıf konusu, bibliyometrinin ilgilendiği konuların başında gelmektedir. Atıf yapma, temelde bir
düşüncenin dayanağını açıklama; başka bir deyişle atıf yapan belge ile atıf yapılan akademik
düşünce olarak etkilenişmiş olan belge arasında bir ilişki kurma mantığına dayanmaktadır (Doğan,
2017).
4. Sosyal Ağ Analizi
Bilişim teknolojileri, matematik ve istatistikten destek alan sosyal ağ analizi (SAA) ağların
bileşenleri arasındaki karşılıklı etkileşimlerin araştırılması, karmaşıklığının anlaşılması ve
sayısallaştırılması amacını gütmektedir (Wasserman ve Faust, 1994, s.35; Freeman, 2004, s.14).
SAA, sosyal ağ yapısını betimlemeyi, görselleştirmeyi, istatistiksel olarak modellemeyi ve ağdan
bilgi üretmeyi amaçlamaktadır (Tindall ve Wellman, 2001, s.2).
1045

19. ULUSLARARASI EYİ SEMPOZYUMU TAM METİN BİLDİRİ KİTABI (17-20 EKİM 2018)

Ağ Bilimi bağlantıları inceleyen yeni bir bilim dalı olarak sayılmakta, bilimsel yöntem ve
araştırmalara dayanarak elde edilen ağlara ilişkin ağ davranışlarının ortak ilkelerini araştırarak
organize bilgi elde etme şeklinde tanımlanmaktadır (Gürsakal, 2009, s.57). Ağda merkezilik
kavramı önemlilik, popülarite, prestij ve güç anlamlarına gelmektedir (Everett ve Borgatti, 1999,
s.190).
Derece Merkeziliği (Degree Centrality – CD):
Ağda bir birimin diğer aktörlerle olan ilişkisini yani kaç tane bağlantıya (derece) sahip olduğunu
göstermektedir. Derecesi yüksek olan bir birim ağda merkezi bir durumdadır.
CD=

 ( En yüksek derece  C

D

( x))

n2

, CD(x)= x düğümünün derecesi

Yakınlık Merkeziliği (Closeness Centrality – CC):
Ağdaki diğer aktörlerle olan yakınlığın derecesidir. Yakınlık, bilgiye erişim hızı olarak da ifade
edilmektedir (Kilkon, 2008, s.4). Bir birimin ağdaki diğer birimlere olan dolaylı ya da dolaysız en
kısa uzaklıklarının terslerinin toplamı yakınlık ölçüdür.
CC=

(2n  3)( En yüksek yakınlık  C C ( x))
(n  1)(n  2)

, CC(x)=

1
 d ( x, y )

Arasındalık Merkeziliği (Betweenness Centrality – CB):
Bir aktörün ağda diğer aktörler arasında bulunma derecesidir. Birbiri ile doğrudan bağlantılı
olmayan düğümlerle bağlantı halinde olarak onlar arasındaki bilgi aktarımında köprü görevi
görürler (Prased Balkundi ve Martin Kilduff, 2004, 946).
CB(x)=

CB=

Σ(yilezarasındax’dengeçenenkısapatikasayısı)
(yilezarasındaenkısapatikasayısı)

 ( En yüksek arasındalık  C

B

,

( x))

n 1

Bir ağda bazı birimler kendi aralarında yüksek grupları dışında düşük sayıda bağlantıya sahiptirler.
Bu durumda birimlerin komşuları ile arasındaki bağlantıların ölçüsünü veren ‘‘tabakalanma
katsayısı’’ hesaplanmaktadır (Gürsakal, 2009, s.101).
5. Uygulama
Bu çalışmanın amacı, büyük veri ile ilgili olarak yayınlanan uluslararası akademik çalışmaların
mevcut durumları hakkında durum tespiti yapmaktır. Bu amaçla, Web of Sciences veri tabanında
tarama gerçekleştirilmiştir. Anahtar olarak ‘‘big data’’ kelimesi kullanılmıştır. Sonuçta elde edilen
yayınlar sadece makale olarak filtrelenerek yayınlandıkları yıl, dergi, ülke, kurum, alan ve yazar
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değişkenleri yönünden Bibliyometrik Analize tabi tutulmuştur. Elde edilen veri, Sosyal Ağ Analizi
Teknikleri ile Pajek ve VOSviewer programları kullanılarak görselleştirilmiştir. Ardından ağ
yapılarına ilişkin sonuçlar belirlenip değerlendirilmiştir. Dünya ülkeleri içerisinde uluslararası
literatürde büyük veri hakkında yapılmış olan çalışmaların durumları ve Türkiye’nin bunun
içindeki konumu araştırılmıştır.
5.1 Kullanılan Veri Seti ve Tanımlayıcı İstatistikler
Şekil 1’e göre son on yılda yayın sayısının yıllara göre dağılımında kırılmanın büyük veri yılı
olarak atfedilen 2012 yılından itibaren yaşandığı görülmektedir. Araştırma kapsamında, 2013 yılı
ve sonrası detaylı olarak incelemeye alınmıştır.
Şekil 1: Yıllara Göre Büyük Veri Konusundaki Yayın Sayısı
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Makalelerin yıllara göre dağılımı Şekil 2’de görülmektedir.
Şekil 2: Yıllara Göre Büyük Veri Konusundaki Makale Sayısı
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Şekil 2’de 2013 yılından itibaren yapılan yayın türlerinin dağılımında en çok yayın sayısının
makale türünde (7166) olması sebebi ile analize sadece makaleler dahil edilmiştir.
5.3 Sosyal Ağ Analizi Sonuçları
Büyük veri üzerine yazılan makalelere ilişkin; yazarlar, ülkeler, anahtar kelimelere ve çalışma
alanları bazında sosyal ağ yapıları ortaya çıkarılarak değerlendirilmiştir.
5.3.1 Makaleler ve Yazarları Arasındaki Sosyal Ağ
Yıllara göre makaleler arasındaki ağ ve vektör grafikleri yıllar (2013-2017) bazında sunulmuştur.
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Şekil 3: 2013 Yılında WOS’ta Yayınlanan Makaleler Arasındaki Ortak Atıf Ağı Yapısı

Ağ Grafiği

Atıf Miktarlarına Göre Vektör Grafiği

Şekil 4: 2014 Yılında WOS’ta Yayınlanan Makaleler Arasındaki Ortak Atıf Ağı Yapısı

Ağ Grafiği

Atıf Miktarlarına Göre Vektör Grafiği

Şekil 5: 2015 Yılında WOS’ta Yayınlanan Makaleler Arasındaki Ortak Atıf Ağı Yapısı

Ağ Grafiği

Atıf Miktarlarına Göre Vektör Grafiği
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Şekil 6: 2016 Yılında WOS’ta Yayınlanan Makaleler Arasındaki Ortak Atıf Ağı Yapısı

Ağ Grafiği

2016 Yılı Atıf Miktarlarına Göre Vektör Grafiği

Şekil 7: 2017 Yılında WOS’ta Yayınlanan Makaleler Arasındaki Ortak Atıf Ağı Yapısı

Ağ Grafiği

Atıf Miktarlarına Göre Vektör Grafiği

Şekil 3- 7’de elde edilen ağların yapısı incelendiğinde; 2013 yılında görece daha seyrek
bağlantılaşma, gevşek bir ağ yapısı, bağlantıları çok az olan izole (bağlantısız) olmaya yakın
düğümler bulunmaktadır. 2013 yılından itibaren grafikler incelendiğinde ise her yıl ağ yapılarının
daha da sıkılaştığı, bağlantı sayılarının arttığı gözlenmektedir. Yıllar itibari ile yazarlar arasındaki
bilgi alışverişinde ilişki ve iletişimlerin arttığı yorumu yapılabilir. 2017 yılına gelindiğinde ise
önceki yıllara kıyasla oldukça sıkı ve yoğun bir ağ yapısının mevcut olduğu görülmektedir. 2017
yılında ağın çekirdeğinde yoğun bağlantılar mevcuttur. Önceki yıllara göre ağın en yoğun halde
olduğu, yazarlar arasındaki bağlantıların en sık olduğu ve yayın sayısının da en fazla bu yılda
olduğu açıkça görülmektedir.
Düğümlerdeki dairenin büyüklüğü atıf sayısı ile orantılı olmakta olup, büyük daireli düğümlerdeki
yazarların diğer yazarlara göre daha çok sayıda atıf alındığını ifade etmektedir. Buradan yola
1049

19. ULUSLARARASI EYİ SEMPOZYUMU TAM METİN BİLDİRİ KİTABI (17-20 EKİM 2018)

çıkarak bu beş yılda (2013-2017) her yıl Jeffrey Dean (2008)’in Mapreduce (Eşle-İndirge)’u
anlatan kaynağı ile en çok atıf alan ortak yazar olduğu söylenebilir. Daha önceki başlıklarda da
bahsedildiği üzere Mapreduce büyük veriyi depolayan işletim teknolojilerinin geliştirilmesi ile
ilgili büyük verinin depolanma zorluğu sebebiyle önemli bir konudur. Benzer şekilde sırasıyla
büyük veri hakkındaki soruları cevaplayan Danah Boyd (2012) ve büyük veri devriminden
bahseden Kenneth Cukier (2013) da en çok atıf alan, her yıl en çok faydalanılan ve literatüre
içerdikleri bilgiler açısından en fazla katkıda bulunan ortak yazarlardandır.
5.3.2 Yazarlar Arasındaki Sosyal Ağ
Yazarlar arasındaki sosyal ağ yapısı incelendiğinde, Şekil 8’da, 2013 yılında gevşek bir yapıda
olan ağ da 2017 yılına doğru sıkılaşma meydana geldiği görülmektedir. Yıllar ilerledikçe yazarlar
arası iletişimin ve sosyal ilişkilerin artmakta olduğu söylenebilir.
Şekil 8: WOS’ta Yayınlayan Makalelerin Yazarları Arasındaki Sosyal Ağ Yapısı

2013

2014

2015

2016

2017

Yazarlar ağı için hesaplanan derece ölçüleri Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3: Derece Ölçüleri ve Kümelenme Katsayıları
Yıl

Merkezilik
Dereceleri

Arasındal
ık
Dereceleri

2013

0,35682

2014

Kümelenme Katsayıları
WattsStrogatz

Transitivi
ty

0,09718

0,40123

0,38568

0,39153

0,15291

0.46273

0.42051

2015

0,47756

0,09646

0.54877

0.48016

2016

0,49983

0,04852

0.60153

0.55893

2017

0,55489

0,18795

0,64786

0,61258
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Merkezilik derecelerine göre de yazarlar arasında 2013 yılından 2017 yılına artan ve orta derece
yoğunlukta ağlar söz konusudur. Arasındalık merkeziliği derecelerinde elde edilen değerlerin
düşük olması sebebiyle yazarlar arasında bağlantı sağlayan çok sayıda yazar olmadığı söylenebilir.
Buna göre yazarlar arasında en fazla işbirliğinin ve ortaklığın 2017 yılında (tabakalanma oranı
%61) olduğu söylenebilir. Buradan hareketle çok yazarlı makale sayısının bu yılda daha fazla
olduğu sonucuna ulaşılabilir.
5.3.3 Anahtar Kelimeler Arasındaki Sosyal Ağ
Makalelerin anahtar kelimeleri arasında oluşan sosyal ağ yapıları Şekil 9’da görülmektedir.
Şekil 9: Yıllara Göre Makalelerde Kullanılan Anahtar Kelime Sosyal Ağları

2013 Yılı

2014 Yılı

2015 Yılı

2016 Yılı
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2017 Yılı
Şekil 9 değerlendirildiğinde makalelerde büyük veri (big data) kelimesi ile birlikte başlıca anahtar
kelimeler; büyük veri analizi (big data analytics), makine öğrenmesi (machine learning),
nesnelerin interneti (internet of things), internet, eşle indirge (mapreduce), ağ güvenliği (network
security), gizlilik (privacy), ethics (etik), veri güvenliği (data security), istatistik, büyük ölçekli
veri (high-dimensional data), hadoop, veri madenciliği (data mining), bulut bilişim (cloud
computing), makine öğrenmesi (machine learning), doğal dil işleme (natural language processing),
sensör ağları (sensor networks), gerçek zamanlı analizler (real time), semantik web, 5G teknoloji,
mobil cihazlar (mobile devices), kümeleme (clustering), uzaktan algılama (remote sensing),
google, facebook, twitter, çok değişkenli analiz (multivariate analysis), görsel analizler (visual
analytics), ağ analizi (network analysis), zaman serileri analizi (time series analysis) vd.
şeklindedir.
Anahtar kelimelerden anlaşılacağı üzere büyük verinin insanlar, nesneler ve internet siteleri
tarafından üretilmesi kadar sunuculara kaydedilmesi ve depolanması, orada tekrar ihtiyaç
duyuluncaya kadar saklanması, güvenli bir şekilde korunması ve bilgi elde edilmesi amacı ile
analiz edilmesi de araştırılan konular arasına giren kilit kelimeler olmuştur. Buradan büyük verinin
hacminden ötürü sayısal analizinin zor olması sebebi ile görsel analizlere önem verildiği sonucu
çıkarılabilir.
5.3.3 Alanlar Arasındaki Sosyal Ağ
Büyük veri konusunun ele alındığı akademik araştırma alanları arasında oluşan sosyal ağ yapıları
Şekil 10’da sunulmuştur.
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Şekil 10: Yayınlanan Makalelerin Alan Bazında Kümelenme Yapısı

2013 Yılı

2014 Yılı

2015 Yılı

2016 Yılı

2017 Yılı

Büyük veri üzerine yazılan makalelerin analize dahil edilen tüm yıllarda en çok bilgisayar bilimleri
(computer science) alanında yayınlanmış olduğu görülmektedir. Ardından mühendislik
(engineering) ve telekomünikasyon (telecommunication) başta olmak üzere birçok farklı alanda
çalışmalar bulunmaktadır. Bu sonuç göstermektedir ki, büyük veri sadece teknoloji ve bilişimle
ilişkili değil, aynı zamanda disiplinlerarası bir konudur.
5.3.4 Ülkeler Arasındaki Sosyal Ağ
Makalelerin hangi ülkelerdeki araştırmacılara ait olduğunu incelemek üzere sosyal ağ yapıları
aşağıda gösterilmektedir.
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Şekil 12: 2013 Yılında Yayınlanan Makalelerin Ülkeleri Arasındaki Sosyal Ağ

2013 yılında ülkeler ağının merkezinde bulunan ve en yoğun kırmızı bölgeyi oluşturan ABD
(USA) en çok (142) makale yayımına sahiptir. Türkiye’den 3 çalışma mevcuttur. Bu çalışmaların
Amerikalı yazarlarla iş birliği içinde olduğu görülmektedir.
Şekil 13: 2014 Yılında Yayınlanan Makalelerin Ülkeleri Arasındaki Sosyal Ağ

2014 yılında yayınlanan makalelerin yine çoğunluğu ABD’nde (330) yayımlanmış olup onu Çin
Halk Cumhuriyeti (139) izlemektedir. Şekil 13’e göre, 2013 yılında iki parçalı olarak gözlenen ağ
yapısı 2014 yılına gelindiğinde ülkeler arası ilişkilerin artması ile tek bir parça üzerinde
birleşmiştir. Bu yıl da Türkiye’den 3 makale çalışması vardır.
Şekil 14: 2015 Yılında Yayınlanan Makalelerin Ülkeleri Arasındaki Sosyal A

ğ
Şekil 14’de, 2015 yılında yine birincilik ABD’nde (573) bulunmakta olup onu yine, Çin Halk
Cumhuriyeti (318) izlemektedir. Türkiye ise yayın sayısını 13’e çıkarmıştır.
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Şekil 15: 2016 Yılında Yayınlanan Makalelerin Ülkeleri Arasındaki Sosyal Ağ

Şekil 15’de, 2016 yılına gelindiğinde ağın kapsamının genişlediği görülmektedir. Makale
konusunda ABD’ne (758) önemi bir rakip olan Çin Halk Cumhuriyeti (552)’ndeki büyüme de
gözle görülür derecededir. Burada açıktır ki ABD ağdaki gruptan ayrılmaya ve kendi etrafındaki
ağını yoğunlaştırmaya başlamıştır. Çin Halk Cumhuriyeti ise BK (228) ile yeni bir gruplanma
içindedir. Türkiye 12 yayına sahiptir.
Şekil 16’de, 2017 yılında ise ağda dikkat çekici olan diğer bir durum ise ABD (925) ile Çin Halk
Cumhuriyeti (885)’arasındaki yayın farkı bu yıl neredeyse kapanmıştır. Dolayısı ile artan yayın
sayısından ötürü Çin Halk Cumhuriyeti de ağdaki gruptan ayrılmakta ve kendi etrafında yoğun bir
ağ oluşturmaktadır.
Şekil 16: 2017 Yılında Yayınlanan Makalelerin Ülkeleri Arasındaki Sosyal Ağ

Türkiye ise 23 makale yayınına sahiptir ve Macaristan (Hungary), Mısır (Egypt) ve Hindistan
(India) ile aynı kümede bulunmaktadır.
6. Sonuç
Bu çalışmada, büyük veri ile ilgili olarak yayınlanan uluslararası çalışmaların mevcut durumları
hakkında bilgi verilmektedir. SAA sonucunda elde edilen bulgulara göre, araştırmaya dahil edilen
dönemde (2013-2017) WOS’da yayınlanan makaleler arasında her yıl daha fazla artan sosyal ağda,
en fazla atıf alan makalenin Dean, J. (2008) vd. tarafından gerçekleşen ‘‘MapReduce: Simplified
Data Proessing on Large Cluster’’ başlıklı çalışma olduğu görülmüştür. MapReduce, büyük veriyi
depolayan işletim teknolojilerinin geliştirilmesi ile ilgilenen bir konudur ve en çok ilgi gösterilen
kaynağın bu konuda olması, büyük veriyi depolama konusunun önemli olabileceğini
göstermektedir.
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Büyük veri konusunda yapılan çalışmaların anahtar kelimelerinde öne çıkan ve büyük veri ile
eşleşen kelime ve kelime grupları büyük verinin üretilmesi kadar kaydedilmesi, depolanması,
saklanması, analiz edilmesinin ve hatta korunması ile ilgilidir. Son beş yıllık tablo incelendiğinde,
birçok bilim dalı her geçen gün büyük veriye daha fazla ihtiyaç duymakta ve büyük veriyi daha
fazla kullanmaktadır. Dolayısı ile bilimsel çalışmaların toplumsal ihtiyaçlardan kaynaklandığı
düşüncesi ile yola çıkarak, toplumsal hayatta artan büyük veri ilgisinin yapılan makale
çalışmalarına da yansıdığı açıkça görülmektedir.
ABD, Çin Halk Cumhuriyeti büyük veri konusunda yapılan çalışmalar bakımından en fazla sayıda
çalışmaya sahip ülkeler olup yoğun bir ağ içerisindedir. Büyük veri konusunda en fazla akademik
ilerlemenin bu iki ülkede olduğu söylenebilir. Ayrıca Türkiye’deki araştırmacılar tarafından büyük
veri konusunda gerçekleştirilen WOS’ta taranan henüz çok sayıda makalenin bulunmadığı
görülmüştür.
Türkiye’nin büyük veri konusunda diğer ülkeleri yakalayabilmesi için büyük veri konusunda
uluslararası literatürde taranan çalışma miktarını arttırması gerekmektedir. Bu anlamda büyük veri
konusunda farkındalığın artması gerekmektedir. Birçok alanı etkileyen büyük veri kavramı
akademik anlamda daha fazla kullanılır hale gelmelidir.
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Çoklu-Melez Öğrenme Algoritmasına Sahip Çarpımsal Sinir Hücresi Yapay Sinir Ağına
Dayalı Yeni Bir Bulanık Zaman Serisi Öngörü Yöntemi
Özge CAĞCAĞ YOLCU1
Ufuk YOLCU2
Özet
Bulanık zaman serisi yöntemleri temel üç aşamadan oluşur. Bunlar sırasıyla,
bulanıklaştırma, bulanık ilişkilerin belirlenmesi ve durulaştırma aşamalarıdır. Her üç
aşama da yöntemin öngörü performansı üzerinde etkin bir rol oynar. Özellikle bulanık
ilişkilerin belirlenmesinde, son yıllarda, çok katmanlı algılayıcılar ve çarpımsal sinir
hücresi yapay sinir ağları gibi farklı yapay sinir ağları kullanılmaktadır. Bulanık zaman
serisi öngörü yöntemlerinin ilişki belirleme aşamasında kullanılan bu yapay sinir ağlarının
eğitimi de yöntemin öngörü başarısını oldukça etkilemektedir. Bu noktadan hareketle, bu
çalışmada, bulanık ilişkilerin çoklu-melez öğrenme algoritmasına sahip çarpımsal sinir
hücresi yapay sinir ağı (ÇSH-YSA) ile belirlendiği bir bulanık zaman serisi öngörü yöntemi
önerilmektedir. Önerilen yöntemde, ağın girdileri bulanık C-ortalamalar tarafından
belirlenen üyelik değerleri iken hedef değerler ise reel zaman serisi gözlemlerinden oluşur.
ÇSH-YSA’nın eğitiminde kullanılan çoklu-melez öğrenme algoritması, yapay yarasa
algoritması, parçacık sürü optimizasyonu ve geri yayılım öğrenme algoritmasını kombine
eden bir algoritmadır. Önerilen bulanık zaman serisi öngörü yöntemi bazı İstanbul Borsası
veri setlerinin analizi için kullanıldı ve elde edilen bulgular bazı diğer yöntemlerin
sonuçları ile birlikte değerlendirildi.
Anahtar Kelimeler: Bulanık zaman serisi, çarpımsal sinir hücresi, yapay yarasa algoritması, parçacık sürü
optimizasyonu, geri yayılım
JEL Sınıflaması: C63, C53, C45

A New Fuzzy Time Series Forecasting Method Based on Multiplicative Neuron Model
Artificial Neural Network with Multi-Hybrid Learning Algorithm
Abstract
Fuzzy time series methods consist of three basic stages. There are fuzzification,
identification of fuzzy relations and defuzzification. All of them play an effective role on
the performance of the method. Especially, in recent years, different kinds of artificial
neural networks such as multi-layer perceptron and multiplicative neuron model artificial
neural networks have been used in the identification of fuzzy relations. The training
algorithm of these artificial neural networks used in the process of determining the fuzzy
relations also considerably influences the forecasting success of the fuzzy time series
methods. From this point of view, a new fuzzy time series forecasting method based on
multiplicative neuron model artificial neural network (MNM-ANN) with multi-hybrid
learning algorithm is proposed in this study. In the proposed method, the inputs and the
targets of neural network are composed of membership values specified by fuzzy C-means
and the real observations of time series, respectively. This multi-hybrid learning algorithm
combines the artificial bat algorithm (ABA), particle swarm optimization (PSO) and back
propagation algorithm (BPA) and this multi-hybrid method is used for the training of
MNM-ANN. The proposed method has been applied to the Istanbul Stock Exchange time

1
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series data sets and the findings are evaluated with the results obtained from some other
methods.
Keywords: Fuzzy time series, multiplicative neuron model, artificial bat algorithm, particle swarm
optimization, back propagation
JEL Clasification: C63, C53, C45

1. Giriş

Bulanık zaman serisi (BZS) öngörü yönteminde, reel zaman serisi, her bir reel gözlemin çeşitli
bulanıklaştırma teknikleri kullanılarak bulanık kümeye dönüştürülmesiyle, bulanık zaman serisine
dönüştürülür. Song ve Chissom (1993a, 1993b, 1994), ve Chen (1996, 2002), bu dönüştürme
işlemi için, eşit aralık uzunluklarını keyfi olarak belirlemişlerdir. Huarng (2001) ortalamaya ve
dağılıma dayalı iki farklı yaklaşım kullanmıştır. Eğrioğlu vd. (2010, 2011) gibi bazı diğer
araştırmacılar eşit aralık uzunluklarını belirlemek için optimizasyona dayalı yaklaşımlardan
faydalanmışlardır. Ayrıca, Huarng ve Yu (2006a) sabit olmayan aralık uzunluklarını orana dayalı
bir yaklaşımla belirlemişlerdir. Yolcu vd. (2009) bu oranın optimizasyonu fikrini ortaya
atmışlardır. Dahası, Kuo vd. (2009, 2010), Davari vd. (2009), Park vd. (2010), Hsu vd. (2010),
Chen ve Chung (2006), ve Lee vd. (2007, 2008), daha iyi sonuçlar elde etmek adına, bazı sezgisel
optimizasyon algoritmalarından yararlanmışlardır. Entropi temelli bölümleme yaklaşımı, yüksek
dereceli öngörü modellerinde aralıkları elde etmek için, Chen (2014), ve Chen ve Chen (2014)
tarafından kullanılmıştır. Ayrıca, Wang vd. (2014), Cai vd. (2015), ve Lu vd. (2015) uygun bir
evrensel küme parçalanması elde edebilmek için farklı yaklaşımlar kullanmayı tercih etmişlerdir.
Liv vd. (2008), Aladağ vd. (2012), Alpaslan ve Cağcağ (2012), Eğrioğlu (2012), Eğrioğlu vd.
(2013) ve Sun vd. (2015), farklı BZS öngörü modelleri vasıtasıyla bulanık C-ortalamalar (BCO)
tekniğinin avantajını kullanmayı amaçlamışlardır. Dahası, Askari vd. (2015), Askari ve
Montazerin (2015), Wang ve Liu (2015), Cheng vd. (2016) farklı kümeleme yöntemlerinin
kullanıldığı bazı çalışmalar ortaya koymuşlardır.
Bulanık ilişkilerin belirlenmesinde, bulanık grup ilişki tabloları özellikle ilk çalışmalarda sıklıkla
kullanılmasına rağmen, özellikle son yıllarda farklı yapay sinir ağı (YSA) türleri de yaygın bir
şekilde kullanılmaktadır. Song ve Chissom (1993b, 1994) bulanık ilişkilerin belirlenmesinde
matris işlemlerinden yararlanırken, Chen (1996, 2002) bulanık ilişki ve grup ilişki tablolarını
kullanmıştır. Bununla birlikte Cağcağ Yolcu vd. (2016) kesişim işlemine dayalı bir yaklaşım
ortaya koymuştur. Eğrioğlu vd. (2009a,b,c), Aladağ vd. (2010), Huarng ve Yu (2006b), Aladağ
(2013) ve Yolcu vd. (2013), ortaya koydukları BZS öngörü yöntemlerinde, bulanık ilişkilerin
belirlenmesi aşamasında YSA kullanmayı tercih etmişlerdir. Bulanık ilişkilerin belirlenmesi için
kullanılan YSA türlerinden biri Yadav vd. (2007) tarafından ortaya atılan çarpımsal sinir hücresi
yapay sinir ağıdır (ÇSH-YSA).
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Bu çalışmada, bulanık ilişkilerin çoklu-melez öğrenme algoritmasına sahip ÇSH-YSA ile
belirlendiği bir BZS öngörü yöntemi önerilmektedir. ÇSH-YSA’nın eğitiminde kullanılan çoklumelez öğrenme algoritması, yapay yarasa algoritması (YYA), parçacık sürü optimizasyonu (PSO)
ve geri yayılım öğrenme algoritmasını (GYA) kombine eden bir algoritmadır. Önerilen BZS
öngörü yöntemi bazı İstanbul Borsası veri setlerinin analizi için kullanıldı ve elde edilen bulgular
diğer bazı BZS ve YSA yöntemlerinin sonuçları ile birlikte değerlendirildi. Yöntemlerin en iyi
öngörü performanslarının yanı sıra, tüm yöntemler hem eğitim hem de test kümesi için 100 kez
uygulanmış ve yöntemlerin tutarlılığını karşılaştırmak adına bazı istatistikler incelenmiştir.
Çalışmanın ikinci bölümünde, önerilen yönteme temel teşkil eden; BCO, PSO ve YYA hakkında
özet bilgiler verilmiş üçüncü bölümde önerilen yöntem tanıtılmış, dördüncü bölümde ise;
literatürde İstanbul Borsası zaman serileri hem önerilen yöntem ile hem de diğer bazı BZS ve YSA
yöntemleri ile analiz edilerek, sonuçlar özetlenmiştir. Son olarak, beşinci bölümde elde edilen
bulgular değerlendirilmiştir.
2. İlgili yöntemler
2.1. Bulanık C- ortalamalar

Önerilen BZS öngörü yönteminde bulanık ilişkilerin belirlenmesi aşamasında ağın girdileri üyelik
değerlerinden oluşur. Bu üyelik değerlerinin elde edilmesi bir başka ifade ile bulanıklaştırma
işlemi Bezdek (1981) tarafından ortaya atılan BCO kümeleme yöntemi ile gerçekleştirilir. 𝑢𝑖𝑗
üyelik değerleri, 𝑣𝑖 küme merkezleri, 𝑛 değişken sayısı ve 𝑐 is küme sayısı olmak üzere, minimize
edilecek amaç fonksiyonu 𝐽𝛽 ;
𝛽

𝐽𝛽 (𝑋, 𝑉, 𝑈) = ∑𝑐𝑖=1 ∑𝑛𝑗=1 𝑢𝑖𝑗 𝑑 2 (𝑥𝑗 , 𝑣𝑖 )

(1)

şeklindedir. Burada 𝛽 (𝛽 > 1) bulanıklik indeksini temsil eden sabit, 𝑑(𝑥𝑗 , 𝑣𝑖 ) gözlemler ve
bulanık küme merkezleri arasındaki benzerlik ölçüsüdür. Amaç fonskiyonu aşağıda verilen
koşullar altında optimize edilir.
0 ≤ 𝑢𝑖𝑗 ≤ 1

, ∀𝑖, 𝑗

0 ≤ ∑𝑛𝑗=1 𝑢𝑖𝑗 ≤ 𝑛
∑𝑐𝑖=1 𝑢𝑖𝑗 = 1

, ∀𝑖

(2)

, ∀𝑖

BCO, minimizasyon işlemini yinelemeli olarak gerçekleştirir. Her bir yinelemede 𝑢𝑖𝑗 ve 𝑣𝑖
değerleri (3) and (4) eşitlikleri ile güncellenir.
𝛽

𝑣𝑖 =

∑𝑛
𝑗=1 𝑢𝑖𝑗 𝑥𝑗

(3)

𝛽

∑𝑛
𝑗=1 𝑢𝑖𝑗
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1

𝑢𝑖𝑗 =
∑𝑐𝑘=1(

𝑑(𝑥𝑗 ,𝑣𝑖 )
𝑑(𝑥𝑗 ,𝑘)

(4)

2⁄
(𝛽−1)

)

2.2. Parçacık sürü optimizasyonu

Önerilen BZS öngörü yönteminde bulanık ilişkilerin belirlenmesinde kullanılan ÇSH-YSA’nın
eğitimindeki çoklu-melez öğrenme algoritmasının bileşenlerinden biri PSO’dur. PSO, Kennedy ve
Eberhart (1995) tarafından ortaya atılmıştır. PSO’nın çalışma prensibi bir algoritma ile adım-adım
verilebilir.
Algoritma 1. PSO Algoritması
Adım 1. PSO parametreleri belirlenir.
𝑝𝑛

: Parçacık sayısı

𝑐1𝑖 , 𝑐1𝑓 : Bilişsel katsayı için muhtemel değerlerin aralığı
𝑐2𝑖 , 𝑐2𝑓 : Sosyal katsayı için muhtemel değerlerin aralığı
𝑤1 , 𝑤2 : Eylemsizlik parametresi için muhtemel değerlerin aralığı
𝑚𝑎𝑥𝑖𝑡𝑟 : Maksimum yineleme sayısı
𝑣𝑚

: Değişkenler için hızlar

Adım 2. Parçacıkların başlangıç pozisyon ve hızları üretilir.
Pozisyonların başlangıç değerleri (0,1) parametreli düzgün dağılımdan, hızların başlangıç
değerleri ise (−𝑣𝑚, 𝑣𝑚) parametreli düzgün dağılımdan üretilir ve 𝑋 ve 𝑉 vektörlerinde depolanır.
𝑋 = {𝑥1𝑘 , 𝑥2𝑘 , … , 𝑥𝑑𝑘 } , 𝑘 = 1,2, … , 𝑝𝑛

(5)

𝑉 = {𝑣1𝑘 , 𝑣2𝑘 , … , 𝑣𝑑𝑘 }

(6)

Burada 𝑝𝑛 parçacık sayısını, 𝑑 ise herbir parçacıktaki pozisyon sayısını göstermektedir.
Adım 3. Her bir parçacık için uygunluk fonksiyonu hesaplanır.
Bu adımda, her bir parçacık için uygunluk fonksiyonu hata kareler ortalaması (HKO) değeri olarak
hesaplanabilir.
𝑁

1
𝐻𝐾𝑂 = ∑(ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓𝑡 − ç𝚤𝑘𝑡𝚤𝑡 )2
𝑁
𝑡=1

Adım 4. Uygunluk fonksiyonuna bağlı olarak 𝑃𝑏𝑒𝑠𝑡 ve 𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡 belirlenir.
𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖 = (𝑝𝑖1 , 𝑝𝑖2 , … , 𝑝𝑖𝑑 ) 𝑖 = 1,2, … , 𝑑

(7)
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𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡𝑔 = 𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡 = (𝑝𝑔1 , 𝑝𝑔2 , … , 𝑝𝑔𝑑 )

(8)

Burada 𝑃𝑏𝑒𝑠𝑡 her bir parçacığın ayrı ayrı iterasyonlar içinde en iyi olduğu pozisyonlar, 𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡 ise
tüm parçacıkların içerisinde iterasyonlardaki en iyi pozisyonlardır.
Adım 5. Parametreler güncellenir.
Eylemsizlik parametresi (𝑤), bilişsel (𝑐1) ve sosyal (𝑐2 ) katsayıları her iterasyonda aşağıda verilen
formüllere göre hesaplanarak elde edilir
𝑡

𝑐1 = (𝑐1𝑓 − 𝑐1𝑖 ) 𝑚𝑎𝑥

𝑖𝑡𝑟

𝑡

𝑐2 = (𝑐2𝑓 − 𝑐2𝑖 ) 𝑚𝑎𝑥
𝑤 = (𝑤2 − 𝑤1 )

𝑖𝑡𝑟

+ 𝑐1𝑖
+ 𝑐2𝑖

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑡𝑟 −𝑡
𝑚𝑎𝑥𝑖𝑡𝑟

(9)
(10)

+ 𝑤1

(11)

Adım 6. Yeni hız ve pozisyonlar hesaplanır.
𝑘+1
𝑘
𝑣𝑖𝑑
= [𝑤 × 𝑣𝑖𝑑
+ 𝑐1 × 𝑟𝑎𝑛𝑑1 × (𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖𝑑 − 𝑥𝑖𝑑 ) + 𝑐2 × 𝑟𝑎𝑛𝑑2 × (𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡𝑔𝑑 − 𝑥𝑖𝑑 )]

(12)

𝑘+1
𝑘+1
𝑥𝑖𝑑
= 𝑥𝑖𝑑 + 𝑣𝑖𝑑

(13)

burada, , 𝑟𝑎𝑛𝑑1 ve 𝑟𝑎𝑛𝑑2 (0,1) parametreli düzgün dağılımdan üretilen rastgele sayılardır.
Adım 3-6 belirlenen maksimum yineleme sayısına (𝑚𝑎𝑥𝑖𝑡𝑟 ) ulaşılıncaya kadar tekrar edilir.
Nihayet, 𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡’in elemanları değişkenlerin en uygun değerleri olarak alınır.
2.3. Yapay yarasa algoritması

Önerilen BZS öngörü yönteminde ÇSH-YSA’nın eğitimindeki çoklu-melez öğrenme
algoritmasının diğer bir bileşeni YYA’dır. YYA, Yang (2010) tarafından, yarasaların sesle konum
belirlemelerinden esinlenerek, ortaya atılmış atılan bir meta-sezgisel optimizasyon algoritmasıdır.
Bu algoritmada yapay yarasalar aday çözümleri temsil ederler. YYA’nın çalışma prensibi bir
algoritma ile adım-adım verilebilir.
Algoritma 2. YYA Algoritması
Adım 1. YYA parametreleri belirlenir.
𝐴0

: Ses şiddeti

𝑟𝑡

: Sinyal emisyon hızı

𝑓𝑚𝑖𝑛

: Mümkün titreşim frekansının minimum değeri

𝑓𝑚𝑎𝑥

: Mümkün titreşim frekansının maksimum değeri

𝛼 / 𝛾 : Bekleme faktörleri
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𝑚𝑎𝑥𝑖𝑡𝑟 : Maksimum yineleme sayısı
𝑣𝑚

: Değişkenler için hızlar

Adım 2. Bir başlangıç yarasa popülasyonu oluşturulur.
Popülasyondaki pozisyon ve hızların başlangıç değerleri, sırasıyla, (0,1) ve (−𝑣𝑚, 𝑣𝑚)
parametreli düzgün dağılımdan üretilir. Ayrıca, sinyal emisyon hızının başlangıç değeri; 𝑟0 (0) =
0.05, ses şiddeti başlangıç değeri; 𝐴0 (0) = 0.8, ve sabit bekleme faktörleri; 𝛼 = 0.9 ve 𝛾 = 0.9
ololarak alınabilir.
Adım 3. Her bir yarasa için uygunluk fonksiyonu hesaplanır.
Bu adımda, her bir parçacık için uygunluk fonksiyonu hata kareler ortalaması (HKO) değeri olarak
hesaplanabilir.
Adım 4. Yarasaların rastgele uçuşu için değişkenler güncellenir.
Adım 4. 1. (𝑓𝑚𝑖𝑛 , 𝑓𝑚𝑎𝑥 ) parametreli düzgün dağılımdan 𝑓𝑖 üretilir.
Adım 4. 2. Yarasaların pozisyon ve hızları hesaplanır.
𝑡+1
𝑡
𝑡
𝑣𝑖𝑑
= 𝑣𝑖𝑑
+ (𝑥𝑖𝑑
− 𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖𝑑 ) × 𝑓𝑖

(14)

𝑡+1
𝑡
𝑡+1
𝑥𝑖𝑑
= 𝑥𝑖𝑑
+ 𝑣𝑖𝑑

(15)

Adım 4. 3. (0,1) parametreli düzgün dağılımdan 𝑢1 üretilir.
Eğer 𝑢1 < 𝑟𝑡 (𝑡) ise yarasaların pozisyonları aşağıdaki gibi güncellenir;
𝑡+1
𝑡+1
𝑥𝑖𝑑
= 𝑥𝑖𝑑
+ 𝜙 × 𝑚𝑒𝑎𝑛(𝐴0 )

(16)

Adım 4. 4. (0,1) parametreli düzgün dağılımdan 𝑢2 üretilir.
Eğer 𝐴0 (𝑡) < 𝑢2 ve yeni uygunluk değeri bir öncekinden daha küçükse ise 𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡 güncellenir.
Aksi halde, aşağıdaki eşitliklerde verilen güncellemeler gerçekleştirilir.
𝑟(𝑡 + 1) = 𝑟(𝑡) × (1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝛾(𝑡)))

(17)

𝐴0 (𝑡 + 1) = 𝛼 × 𝐴0 (𝑡)

(18)

𝑡+1
𝑡
𝑥𝑖𝑑
= 𝑥𝑖𝑑

(19)

Adım 5. Durdurma koşulu kontrol edilir.
Eğer belirlenen maksimum yineleme sayısına (𝑚𝑎𝑥𝑖𝑡𝑟 ) ulaşılmış ise ya da yarasa
popülasyonundan hesaplanan en iyi uygunluk fonksiyonu değeri önceden belirlenmiş bir değerden
(𝜀) daha düşük elde edilmiş ise işlemler durdurulur, aksi halde Adım 4 ’e gidilir.
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3.

Önerilen BZS öngörü yöntemi

BZS yöntemlerinin temel aşamalarından biri bulanık ilişkilerin belirlenmesi aşamasıdır. Bu
aşamada özellikle son yıllarda YSA başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Bulanık ilişkilerin
belirlenmesinde kullanılan YSA’nın eğitim algoritması ilgili BZS öngörü yönteminin performansı
üzerinde oldukça etkin bir rol oynamaktadır. Bu bilgiler ışığında, bu çalışmada bulanık ilişkilerin
belirlenmesinde, eğitim bir çoklu-melez algoritma tarafından gerçekleştirilen ÇSH-YSA’nın
kullanıldığı bir BZS öngörü yöntemi önerilmiştir. Önerilen yöntemde ağın eğitimi, PSO, YYA ve
GYA’nı birlikte kullanan bir melez öğrenme algoritması ile gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, ağın
girdilerini oluşturan üyelik değerleri BCO kümeleme yöntemi ile elde edilmiştir. Yöntemin hedef
ve çıktı değerleri reel zaman serisi gözlemlerinden oluşmakta ve bu nedenle bir durulaştırma
işlemine gerek duyulmamaktadır. Önerilen BZS öngörü yönteminin çalışma prensibi adım-adım
bir algoritma şeklinde verilebilir.
Algoritma 3. Önerilen BZS öngörü yöntemi algoritması
Adım 1. BCO kullanılarak üyelik değerleri elde edilir.
Adım 2. ÇSH-YSA kullanılarak bulanık ilişkiler belirlenir.
Bu aşamada ağın eğitimi bir çoklu-melez öğrenme algoritması ile gerçekleştirir. Herhangi bir
öğrenme örneği için ÇSH-YSA yapısı ve ağın çıktısı Grafik 1 ile verilmiştir. Ayrıca PSO için bir
parçacığın ve YYA için bir yarasanın yapısı Grafik 2’de görülebilir. BCO ile üyeliklerin
belirlenmesi aşamasında bulanık küme sayısının 𝑐 olması durumunda 𝑐 adet ağırlık ve yan söz
konusudur.
Yinelemeli öğrenme algoritmasında, YYA’nın her bir yinelemede güncellenen pozisyon ve hız
değerleri bir sonraki yinelemede PSO’nun yeni pozisyon ve hız değerleri olarak kullanılır. Benzer
şekilde, PSO’un her bir yinelemede güncellenen pozisyon ve hız değerleri bir sonraki yinelemede
YYA’nın yeni pozisyon ve hız değerleri olarak kullanılır. Bu ardışık yinelemelerin bir gösterimi
Grafik 3 ile verilmiştir;
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Grafik 1: ÇSH-YSA yapısı ve çıktı hesabı

Grafik 2: Bir parçacık/yarasa yapısı

Grafik 3: Ardışık yinelemelerin gösterimi

Bu işlemler ardışık olarak önceden belirlenmiş bir yineleme sayısına kadar devam ettirilir. PSO ve
YYA’nın ardışık yinelemeleri tamamlandıktan sonra elde edilen nihai pozisyonlar GYA’nın
başlangıç değerleri olarak kullanılır. Bu aşamada GYA, 𝑦𝑡 hedef değeri, 𝑦̂𝑡 ise çıktıyı temsil etmek
üzere, aşağıda verilmiş eşitliklerin yardımıyla uygulanır ve ağın eğitim süreci tamamlanır.
1

𝐸 = 2𝑁

𝑒𝑔𝑡

𝑁

𝑒𝑔𝑡
∑𝑡=1
(𝑦𝑡 − 𝑦̂𝑡 )2

(20)

𝜕𝐸

∇𝑤𝑛 = −𝜂 𝜕𝑤

(21)

𝑛

𝜕𝐸

∇𝑏𝑛 = −𝜂 𝜕𝑏

(22)

𝑛

𝑦𝑒𝑛𝑖

𝑤𝑛

𝑦𝑒𝑛𝑖

𝑏𝑛

= 𝑤𝑛𝑒𝑠𝑘𝑖 + ∇𝑤𝑛

(23)

= 𝑏𝑛𝑒𝑠𝑘𝑖 + ∇𝑏𝑛

(24)
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4.

Uygulamalar

Önerilen BZS öngörü yöntemi, 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ait İstanbul Borsası zaman serilerine
(BIST) uygulanmıştır. BIST zaman serilerinin ve uygulamanın bazı özellikleri Tablo 1’de
verilmiştir.
Tablo 1: BIST Zaman Serisi ve Uygulama Özellikler
Gözlem Sayısı
Veri

Zaman
Serisi

Eğitim
Kümesi

Test
Kümesi

BIST-2010
BIST-2011
BIST-2012

247
251
251

207
210
208

40
41
43

Eğitim/Test
Kümesi
Oranı (%)
84/16
84/16
73/17

Uygulamada önerilen yöntemin dışında BZS literatüründeki mevcut ve aşağıda belirtilen diğer
bazı yöntemler ile de analizler gerçekleştirilmiştir.
SC93 : Matris işlemlerine dayalı BZS yöntemi (Song ve Chissom, 1993b)
C96

: Bulanık ilişki tablolarına dayalı BZS yöntemi (Chen, 1996)

H011 : Ortalamaya dayalı BZS yöntemi (Huarng, 2001)
H012 : Dağılıma dayalı BZS yöntemi (Huarng, 2001)
H06

: YSA’na dayalı BZS yöntemi (Huarng, 2006b)

A09

: YSA’na dayalı BZS yöntemi (Aladağ vd., 2009)

Y13

: YSA’na dayalı BZS yöntemi (Yolcu vd., 2013)

B15

: Sinir ağı yapısına dayalı BZS yöntemi (Baş vd, 2015)

Tüm yöntemlerden elde edilen hata kareler ortalaması karekök (HKOK) değeri bakımından Tablo
2 ile verilmiştir.
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Tablo 2: BIST Zaman Serisi İçin Yöntemlerin Performansları
Yöntem
SC93
C96
H011
H012
H06
A09
Y13
B15
Önerilen Yöntem

BIST-2010
1064.53
1064.53
1027.74
1348.90
1115.40
1096.77
988.07
1070.67
957,18

Zaman Serisi
BIST-2011 BIST-2012
1105.33
4289.12
1105.67
930.87
1114.43
669.32
985.07
693.73
981.15
654.27
929.77
815.56
898.62
921.46
968.33
699.50
864,59
641,75

Tablo 2 dikkate alındığında, önerilen yöntemin her üç zaman serisi için de en iyi öngörü
performansına sahip olduğu görülmektedir. Önerilen yöntemin üstün öngörü performansının yanı
sıra tutarlılığı da araştırılmıştır. Bu amaçla her üç zaman serisi farklı rastgele başlangıç ağırlıkları
ile 100 kez çözümlenmiş ve elde edilen HKOK değerlerinin ortalama ve standart sapma
istatistikleri diğer üç yöntemden elde edilen istatistiklerle birlikte Tablo 3’de sunulmuştur.
Tablo 3: 100 Kez Çözümleme İçin Yöntemlerin Performansları
Yöntem
Yıl
2010
2011
2012

İstatistik
Ortalama
Standart Sapma
Ortalama
Standart Sapma
Ortalama
Standart Sapma

B15

Y13

A09

1102.21
12.57
990.25
10.22
715.06
4.66

1000.05
6.06
914.99
5.48
930.05
3.56

1130.99
16.10
958.81
11.91
830.12
5.88

Önerilen
Yöntem
970.42
5.32
880.89
7.09
650.05
2.76

Tablo 3 ile verilen ve yöntemlerin 100 farklı rastgele başlangıç değerleriyle çalıştırılması
sonucunda elde edilen istatistikler değerlendirildiğinde, her 3 yıla ait BIST zaman serisine için
önerilen yöntemin ortalama olarak daha düşük bir HKOK değerine sahip olduğu görülmektedir.
Ayrıca, yöntemlerin tutarlılığının bir ölçüsü olarak kabul edilebilecek, HKOK değerlerinin
standart sapması bakımından, 2010 ve 2012 yılları için daha düşük değerlere sahip olduğu ve 2011
yılı için ise en küçük değere oldukça yakın bir performans ortaya koyduğu görülmektedir. Bu
bakımdan önerilen yöntemin ilgilenilen veri seti için daha tutarlı ya da en azından rekabet edebilir
bir öngörü performansına sahip olduğu söylenebilir.
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5.

Sonuç

BZS öngörü yöntemleri öngörü problemlerinde başarıyla uygulanmaktadır. BZS yöntemlerinin
temel aşamalarından olan; ilişki belirleme aşamasında YSA’nın kullanılması durumunda, ağın
eğitim algoritması yöntemin performansı üzerinde önemli bir etkiye sahip olmaktadır. Bu
çalışmada, bulanık ilişkilerin çoklu-melez öğrenme algoritmasına sahip çarpımsal sinir hücresi
yapay sinir ağı (ÇSH-YSA) ile belirlendiği bir bulanık zaman serisi öngörü yöntemi ortaya
konmuştur. Önerilen yöntem, ağın girdileri olarak kullanılan üyelik değerlerini BCO kümeleme
yöntemi aracılığıyla elde etmekte ve ağın hedef değerleri olarak reel gözlem değerlerini
kullanmaktadır. ÇSH-YSA’nın eğitiminde ise; yapay yarasa algoritması, parçacık sürü
optimizasyonu ve geri yayılım öğrenme algoritmasını kombine eden bir; çoklu-melez öğrenme
algoritmasından faydalanır. Önerilen BZS öngörü yönteminin performansı, bazı İstanbul Borsası
veri setlerinin analiz edilmesi sonucunda literatürde mevcut diğer bazı yöntem sonuçları ile birlikte
değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular; önerilen yöntemin hem öngörü performansı bakımından,
hem de farklı çözümlemelerdeki başarısı bakımından diğer yöntemlere göre üstün olduğunu açıkça
ortaya koymuştur.
Sonuç olarak söylenebilir ki; YSA’nın bulanık ilişkilerin belirlenmesinde kullanıldığı bir BZS
öngörü yönteminin performansı ağın eğitimi ile doğrudan ilişkilidir ve ağın eğitimin başarısının
arttırılması yöntemin öngörü başarısını doğrudan ve olumlu olarak etkileyecektir.
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Doğrusal Karma Modeller ile Memnuniyet Ekonomisinin Boylamsal Analizi
Duygu USTA1
Ahmet Mete ÇİLİNGİRTÜRK2
Özet
Yaşam memnuniyeti, bireylerin hayatlarını bir bütün olarak bakıldığında olumlu olarak
değerlendirmeleri şeklinde tanımlanabilir. Bu kavramı etkileyen sosyo-demografik ve
ekonomik birçok gösterge bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı seçilen ekonomik durum
göstergelerinin yaşam memnuniyeti üzerindeki genel etkisini ortaya koymaktır. Literatürde
daha çok sosyo-demografik özelliklerin yaşam memnuniyeti üzerindeki etkilerini gösteren
çalışmalara rastlanmakla birlikte son yıllarda ekonomik göstergelerin yaşam memnuniyeti
üzerindeki etkilerini gösteren çalışmalar artmıştır. Çalışmada farklı ülkelere ait veriler
dahil edilmiş, kültürün yaşam memnuniyeti üzerindeki etkisinin de dikkate alınması
sağlanarak boylamsal bir analize ihtiyaç duyulmuş ve Genel Doğrusal Karma Etki
Modelleri kullanılmıştır. Bulunan istatistiksel anlamlı model üzerinden ekonomik
göstergelerin yaşam memnuniyeti üzerindeki etkileri tahmin edilmiştir. Ekonomik
göstergelerden Gini Katsayısı ile ölçülen gelir dağılımının bozulması ve önemli bir diğer
değişken olan işsizlik oranının artması ile yaşam memnuniyet düzeyinin azaldığı, devlet
harcamalarının artması ile yaşam memnuniyet düzeyinin arttığı görülmüştür. Ayrıca etkisi
çok düşük olmakla birlikte piyasa göstergesi olan borsa endeksinin memnuniyet düzeyini
arttırdığı gözlenmiştir. Tekrarlanan gözlemler arasında tüm değişkenler açısından
otokorelasyon katsayısının yüksek ve anlamlı olduğu ortaya çıkmıştır. Modeldeki
varyansın da denklemde tanımlandığı durumlar için geliştirilen yöntemler olmakla birlikte,
zaman gözlemlerinin kısıtlı olduğu durumlar için çok yaygın değildir. Bu konuda Doğrusal
Karma Modeller kullanımı önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Memnuniyet
JEL Sınıflaması: D6, C10, C33
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Happiness Economics Longitudinal Analysis with Linear Mixed Models
Abstract
Life happiness can be defined as the positive evaluation of individuals' lives as a whole.
The aim of this study is to reveal the general impact of the selected economic indicators on
the life satisfaction. In recent years, studies showing the effects of economic indicators on
the life happiness have been increased, while the literature has revealed more sociodemographic characteristics on life satisfaction. In order to include the cultural influence a
country based longitudinal data estimation was preferred. So, a longitudinal study is needed
and the General Linear Mixed Effect Model is used. The statistically significant model was
selected out of them. It is observed that the level of happiness decreases with income
inequality and with the increase of the unemployment rate. On the other hand, government
expenditure plays an increasing role in the level of happiness as it supports economic
growth within the sample countries. It has been observed that the market index, which has
a very low effect, increases the happiness level. The autocorrelation coefficient was found
significant high among the repeated observation of the variables. The longitudinal
econometric methods have not been developed to cope with less time observations so
Mixed Linear Models have been an appropriate selection for analysis.
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1. Giriş
Yaşam memnuniyeti genellikle "öznel refah" veya "öznel veya belirtilmiş mutluluk" terimleri ile
eş anlamlı kullanılmaktadır. Kişilerin yaşadıkları hayattan aldıkları zevk, hissettikleri mutluluk
olarak da tanımlanabilir. Mutluluk genellikle felsefe ve edebiyatın konusu olmakla birlikte
20.yy'dan itibaren sosyal bilimlerin araştırma konularına girmiş ve bu konuyla ilgili çalışmalar
artarak devam etmiştir. Yaşam memnuniyeti araştırma sonuçları, bir ülke veya toplumun
demografik, sosyal ve ekonomik özelliklerinin daha iyi anlaşılmasına olanak sağlamaktadır.
Hesaplanan yaşam memnuniyeti indekslerine bakılarak ülkelerin durumları hakkında kabaca bilgi
sahibi olunabilmektedir. Ulusal ve uluslararası çalışmalarda daha çok kişilerin demografik
özelliklerinin yaşam memnuniyeti üzerindeki etkileri araştırıldığı görülmektedir. Bu tarz
çalışmalar genellikle anket yoluyla toplanan verilerle yapılmaktadır. Ekonomik değişkenler içinde
en çok Gelir değişkeniyle ilişkili olanlar araştırma konularına dâhil edilmiştir. Ancak gelir arttıkça
mutluluk düzeyinin artacağı görüşü günümüzde çoğunlukla kabul görmemektedir. Easterlin
(1995), çalışmasında gelir ve mutluluk ilişkisini ele alarak ülke genelinde ortalama gelirdeki artışın
ülke

genelinde

mutluluğu

arttırdığını

fakat

öznel

anlamda

mutluluğu

arttırdığının

söylenemeyeceğini ortaya koymuştur. Veenhoven ve Dumludağ (2015) yaptıkları çalışmada
mutluluğun zaman içindeki gelişimi, iktisatçıların mutlulukla ilgili çalışmalara yönelişi ve bu
çalışmalarla ilgili kısıtlar üzerinde durmuşlardır. Veenhoven yaptığı çalışmalarda gelirdeki artışın
mutluluk düzeyinde artış meydana getirdiğini ortaya koymuştur. Ayrıca literatürdeki birçok
çalışma, mutluluğun zaman içinde arttığı ve bunda yaşam koşullarındaki iyileşmenin etkili
olduğunu göstermektedir. Yine Veenhoven (2003), 21 ülkenin 7’sinde mutlulukla büyüme
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulmuştur. Di Tella, MacCulloch ve Oswald (2001),
mutluluk üzerindeki makroekonomik değişkenlerden İşsizlik, Gelir ve Enflasyon değişkenlerinin
mutluluk ile ilişkisini ortaya koymuşlardır. Akgiş (2015) yaptığı çalışmada, Türkiye'nin illere göre
kişi başına düşen GSYİH ile mutluluk düzeyi arasında negatif korelasyon bulmuştur. Bu durumda
gelir artıkça mutluluk azalmaktadır. Di Tella ve MacCulloch (2006), işsizlik arttıkça refahın
düştüğünü ifade etmektedir. Alesina v.d. (2004), Amerikalı ve Avrupalıların gelir eşitsizliği ve
mutluluk arasındaki ilişki göz önüne alındığında birbiriyle farklı olup olmadıklarını ortaya
koymaya çalışmışlardır. Kurdukları modele mutluluğu etkileyen göstergelerden Gelir Eşitsizliği,
Enflasyon, İşsizlik Oranı, İstihdam Durumu ile birlikte bazı demografik değişkenleri dâhil ederek
sıralı lojistik regresyon yöntemini kullanmışlardır.
Ekonomik göstergelerin yaşam memnuniyeti ile olan ilişkisini gösteren çalışmalara baktığımızda
çoğunlukla gelir eşitsizliği ile mutluluğun ilişkisini ölçmekle beraber Enflasyon, Devlet
Harcamaları, İşsizlik Oranı gibi makroekonomik göstergeler ile yapılan çalışmalara rastlanmıştır.
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Cari Açık, Borsa Endeksi ve Döviz Kurundaki Değişim değişkenlerinin yaşam memnuniyeti
üzerindeki etkilerinin gösterildiği bir çalışmaya rastlanmamıştır. Cari açık bir ülkenin tüketim ve
yatırım alışkanlıkları sonucunda ortaya çıkmaktadır. Borsa piyasadaki beklentilere cevap vermesi
sebebiyle etkisi bulunmaktadır. Döviz kuru bir ülkenin uluslararası alanda ekonomisinin göreceli
başarısını göstermektedir. Dolayısıyla bu göstergelerin ticari yaşamdaki denge ve memnuniyet
üzerindeki etkisi önemli olduğu için etkisi gösterilmek istenerek çalışmaya dahil edilmiştir.
2. Doğrusal Karma Modeller
Karma model tanımı ilk olarak Eisenhart (1947) tarafından verilmiştir. Eisenhart (1947)
çalışmasında sabit etkilerin olduğu modeli Model I, tesadüfi etkilerin olduğu modeli Model II ve
hem sabit hem tesadüfi etkilerin bulunduğu modeli ise Model III ismiyle tanımlayarak karma
modellerin temelini atmıştır. Karma Modeller Teorisi zamanla gelişerek doğrusal model
teorilerinin gelişimine önemli katkılar sağlamıştır.
Bir modelde parametreler sabit etkili olduğunda verinin analizi için Klasik Doğrusal Modeller
kullanılmaktadır. Fakat sabit etkilerin yanında tesadüfi etkiler modele dahil edildiğinde analiz için
varsayımlar bakımından daha esnek olan Karma Modellere başvurulmaktadır. Klasik Doğrusal
Modellere nazaran Karma Modeller kısıtlayıcı varsayımlar istememektedir. Çünkü zaten ilişkili
gözlemlerin bulunduğu veri yapıları için oluşturulmuştur.
Doğrusal karma modeller; ilişkili, kümeli, hiyerarşik veya boylamsal veri yapısı analizinde
kullanılmaktadır. Boylamsal veri; zaman serisi ve yatay kesit verilerinin bir araya gelerek
oluşturduğu veri yapısıdır (Fitzmaurice vd., 2004, s. 2). Bu veri yapısında aynı deneğe (gruba,
kümeye) ait farklı zamanlarda alınan gözlem değerleri bulunmaktadır. Bu durumda aynı deneğe
ait gözlem değerleri arasında ilişki ortaya çıkarken farklı deneklere ait gözlem değerleri arasında
ilişki olmayacaktır. Ayrıca farklı gruplarda olan gözlem değerleri arasında değişen varyanslılık
ortaya çıkmaktadır (Demidenko, 2004, s.1-6). Dolayısıyla bu veri yapısında klasik doğrusal
modelleri kullanmak doğru olmayacaktır.
Bu tip verileri çözümlemek için çeşitli yollar bulunmaktadır. Her bir deneğin ölçüm değerlerinin
ortalamasını alarak her bir denek için tek bir değer olmak üzere n farklı ortalama değer ile çözüm
yapılabilir. Bu ortalama değerler birbirinden bağımsız olacaktır. Fakat bu şekilde yapılan
birleştirilmiş veri analizi tutarlı ve etkili parametre tahminleri vermesine rağmen, tüm verilerden
faydalanmamaktadır. Bir başka yol olarak ise her bir denek için regresyon denklemi tahmin
edilebilir. Fakat burada da n farklı regresyon denklemi bulunması dolayısıyla tahmin edilecek
parametre sayısının artması sorun yaratmaktadır. Bireysel regresyonların birçok tahmini ve çok
sayıda verisi vardır, ancak tesadüfi hata seviyesi yüksektir. Ortalama yönteminin tesadüfi hata
seviyesi daha düşüktür, ancak her denekteki tüm gözlemlerin ortalaması alınarak önemli verilerin
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kaybedilmesi riski bulunmaktadır. Doğrusal Karma Modeller, bu iki alternatifin birleşimi olarak
düşünülebilir. Grup içi ve gruplar arası değişkenliği aynı modelde açıklayabilmektedirler.
Doğrusal Karma Modeller aynı zamanda dengeli olmayan veri setinde kullanılabildiği, zamana
bağlı veya zamana bağlı olmayan açıklayıcı değişkenlerin modele eklenebildiği için de
avantajlıdır. Ayrıca anakütle içi heterojenliği de hesaba katmaktadır. Çünkü anakütledeki her bir
grubun kendi bağımlı değişkeni ve regresyon parametreleri bulunmaktadır (Fitzmaurice vd., 2004,
s.189).
Doğrusal Karma Modellerin ana öğesi sabit ve tesadüfi etkileri birlikte içermesidir. Sabit etkili
bir parametre değişmeyen bir parametredir. Her bir gözlem ölçümü için sabit terim aynıdır. Bu
parametreye ait doğru bir regresyon eğrisi olduğunu varsayılarak buradan β tahmin
edilebilmektedir. Tesadüfi etkili parametre ise tesadüfi olarak değişen parametredir. Her bir
gözlem ölçümü için farklı değerler alır.
Literatürde değişkenlerin sabit etkili mi yoksa tesadüfi etkili mi olarak alınacağı kararının
öncelikle araştırmacının amacına bağlı olduğu görülmektedir. Araştırmacı, bir değişkenin özellikle
belli bir düzeyinin etkisini ölçmek istiyorsa onu sabit etkili olarak alacaktır. Amaca göre karar
vermenin yanı sıra eğer araştırmacı seviyeleri çok olan bir değişkenle ilgileniyorsa ve bu seviyeler
seçilebilecek tüm seviyelerden tesadüfi olarak seçilmişse bu değişken tesadüfi etkili olarak
alınmaktadır. Bu durumda seviyesi az olan değişkenler veya sürekli olan değişkenler sabit etkili
değişken olarak alınacaktır (Montgomery, 2001, s.511).
Sabit etkilerin yanında tesadüfi etkilerin de modele katılması sonucu Laird ve Ware tarafından
geliştirilen Doğrusal Karma Modeli aşağıdaki gibi yazılmaktadır (Demidenko, 2004, s.48-50).
yi  X i   Z i bi   i

i  1, 2,....n

Burada;
y; nx1 boyutlu bağımlı değişken vektörü,
X; nxm boyutlu açıklayıcı değişkenlerinin tasarım matrisi, (sabit etkilere ilişkin tasarım matrisi)
β; mx1 boyutlu sabit etkili katsayılar vektörü,
Z; nxk boyutlu tesadüfi etkilere ilişkin tasarım matrisi,
b; kx1 boyutlu tesadüfi etkiler vektörü,
ε; nx1 boyutlu tesadüfi hata, yani y’nin Xβ + Zb modeliyle açıklanamayan parçasını gösteren bir
sütun vektörüdür.
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Doğrusal karma modelde yer alan tesadüfi etkiler vektörü ve tesadüfi hatalar vektörü ile ilgili,
tesadüfi etkilerin varyansı D ve tesadüfi hataların varyansının R olduğu varsayılarak,

E (b)  0,

V (b)  D,

E ( )  0,

V ( )  R   I ,
2
 N

b

N (0, D)



N (0, R)

Cov(b,  )  0
varsayımları mevcuttur. Tesadüfi etkilerin beklenen değeri 0’dır ve N(0,D) ile normal dağıldığı
varsayılmaktadır. Tesadüfi hataların beklenen değeri 0’dır ve N(0,R) ile normal dağıldığı
varsayılmaktadır. Tesadüfi etkiler ile tesadüfi hatalar arasında ilişki bulunmamaktadır. Bu
durumda bağımlı değişkenin beklenen değer ve varyans kovaryans matris yapısı aşağıdaki gibi
olmaktadır.

E (Y )  E ( X   Zb   )
 X
Cov(Y )  V ( X   Zb   )
 ZV (b) Z ' V ( )
 ZDZ' R

Bağımlı değişkenin çoklu normal dağıldığı varsayılmaktadır. Yi

N ( X i  , 2 ( I  Zi DZi' )

Modeldeki Z çok büyük boyutlu bir matristir ve sadece tesadüfi kesişmeler (sabitleri) modellendiği
için, sadece bir gözlem değerinin hangi gruba ait olduğunu kodlayan özel bir matristir.
(Fitzmaurice vd., 2004, s.194).
2.1. Parametre Tahminleri
Sabit etkilere ilişkin parametre tahminleri ve varyans kovaryans parametre tahminleri için; En Çok
Olabilirlik Yöntemi ve Kısıtlandırılmış En Çok Olabilirlik Yöntemi kullanılabilmektedir. En Çok
Olabilirlik Yöntemi özellikle küçük örneklemlerde yanlı tahminler vermektedir (Demidenko,
2004, s.58). Sabit etki katsayısı da dahil olmak üzere sabit etkiler doğrudan tahmin edildiğinden
parametre tahminleri genellikle β sabit etkiler için yapılır. Tesadüfi etkiler olan b, β gibi sabit bir
değer değildir ve denekler arasında tesadüfi olarak değişmektedir. Tesadüfi etki tamamlayıcıları
sabit etkiden sapmalar olarak modellenmektedir. Sapmaların beklenen değeri sıfır olduğu
varsayıldığı için b’nin ortalama değeri sıfır olmaktadır. Bu yüzden tesadüfi etkilerin
önkestiriminde farklı yöntemler olmakla birlikte, değişkenin koşullu beklenen değeri
kullanılabilmekte ve En İyi Doğrusal Yansız Ön Kestirici ile tahminleme yapılmaktadır.
(Fitzmaurice vd., 2004). Sabit ve tesadüfi etkilere ait parametre tahminlerinin yanı sıra varyans-
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kovaryans matris yapısının doğru olarak modellenmesi, ortalama vektör yapısında yer alan bu
parametreler için geçerli sonuç çıkarımlarını elde etmek için gereklidir.
2.1.1. En Çok Olabilirlik Yöntemi
Olabilirlik fonksiyonu yanıt vektöründe yer alan değişkenlerin bileşik olasılık yoğunluk
fonksiyonudur. b tesadüfi etkiler vektörü ve ℇ tesadüfi etkiler hatası olmak üzere b~N(0,D),
ℇ~N(0,R) ve y~N(Xβ,V) varsayımları altında, n değeri, y bağımlı değişkenin boyutunu göstermek
üzere olabilirlik fonksiyonu aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.
f ( y /  ,V ) 

e

1
 ( y  X  )'V 1 (Y  X  )
2

(2 ) n /2 | V |1/2

Bu fonksiyonun log olabilirlik fonksiyonu,  tüm varyans bileşenlerini gösteren vektör ve c bir
sabit olmak üzere aşağıdaki gibi bulunur.
l (  , )  c 

1
1
log(| V |)  ( y  X  ) 'V 1 ( y  X  )
2
2

Bu durumda sabit etkili katsayı parametre tahmini için β’ya göre türev alınıp sıfıra eşitlendiğinde;
X 'V 1 y  X 'V 1 X   0
ˆ 1 X ) 1 X 'Vˆ 1 y
ˆ  (X'V

Varyans parametre tahmini için θ’ya göre türev alınıp sıfıra eşitlendiğinde, r, ’nın r. bileşeni
olmak üzere,
l
1
V 1
V 
 (y X  ) 'V 1 ]
V ( y  X  )  tr (V 1
)  0
 r 2 
 r
 r 
1

1

1

1

Burada P  V  V X ( X 'V X ) X 'V

1

tr (V 1

olmak üzere,

V
V
)  y'P
Py
 r
 r

olarak bulunmaktadır. Varyans denklemlerinde yer alan Vˆ 1 ters matrisin analitik çözümü zor
olduğundan iteratif yöntemlerle ve bilgisayar yazılımlarında çözüm yapılmaktadır (Jiang, 2007,
s.10-12) .
2.1.2. Kısıtlandırılmış En Çok Olabilirlik Yöntemi
Sonlu örneklemler için En Çok Olabilirlik tahmincileri genellikle yanlı olmaktadır. Bu yanlılığı
azaltmak için Kısıtlandırılmış En Çok Olabilirlik yöntemini geliştirilmiştir. (Demidenko, 2004,
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s.59). Bu yöntemde parametre tahminleri, β sabit etkilere ilişkin parametre vektörünü içermeyecek
şekilde olabilirlik fonksiyonunun maksimize edilmesiyle bulunmaktadır.
Rank(X)=m ve nx(n-m) boyutlu bir A matrisi ele alalım. Burada,
Rank(A)=n-m, A’X=0 olmak üzere,
z=A’y tanımlanmış olsun. Bu durumda zN(0,A’VA) olduğu kolayca görülmektedir.

f R ( z) 

1
(2 )( nm )/2

 1
1 
exp
 z '( A 'VA) z 
1/2
 2

A 'VA

Bu durumda z’ye bağlı Kısıtlandırılmış log Olabilirlik fonksiyonu c bir sabit olmak üzere
aşağıdaki gibidir.
lR ( )  c 

1
1
log(| A 'VA |)  z '( A 'VA) 1 z
2
2

Çözüm süreci En Çok Olabilirlik Yöntemi ile aynıdır. β tahminleri için β’ya göre türev alınıp 0’a
eşitlenerek, varyans bileşen tahminleri için ’ya göre türev alınıp 0’a eşitlenerek çözülmektedir
(Jiang, 2007, s.12-13).
2.2. Varyans-Kovaryans Yapıları
Tekrarlı ölçümler için bir çok varyans kovaryans yapısı bulunmaktadır. Bunlardan homojen
varyans kovaryans modelleri; Varyans Bileşenleri Varyans Kovaryans Modeli, Bileşik Vimetri
Varyans Kovaryans Modeli, Toeplitz Varyans Kovaryans Modeli ve Birinci Dereceden
Otoregresif (AR1) Varyans Kovaryans modelidir. Heterojen varyans kovaryans modelleri ise;
Yapılandırılmamış Varyans Kovaryans Modeli, Köşegen Varyans Kovaryans Modeli, Heterojen
Birleşik Simetri Varyans Kovaryans Modeli, Heterojen Toeplitz Varyans Kovaryans Modeli,
Heterojen Birinci Dereceden Otoregresif (AR1) Varyans Kovaryans Modeli, Huynh-Feldt
Varyans Kovaryans Modeli, Birinci Dereceden Anti-bağımlı Varyans Kovaryans Modeli, Birinci
Dereceden Faktör Analitik Varyans Kovaryans Modeli, Yapılandırılmamış Korelasyonlu Varyans
Kovaryans Modeli şeklinde sıralanmaktadır. Bu yapıların seçimi aşamasında veriye uygunluk göz
önüne alınarak LR Oran testinden veya AIC, BIC gibi bilgi kriterlerinden yararlanılmaktadır.
Bu çalışmada Birinci Dereceden Otoregresif AR(1) Varyans Kovaryans Matrisi kullanılacaktır.
Bunun sebebi veriler zamana göre toplanmıştır ve her bir yıl değerinin bir önceki yıl ile ilişkisinin
bulunduğu düşünülmektedir. Bu durum söz konusu olduğunda AR(1) yapısı kullanıma uygundur.
AR(1) varyans kovaryans yapısı, zamanlar arasında uzaklık arttıkça tekrarlı ölçümler arasındaki
korelasyonun üstel olarak azaldığını varsaymaktadır. Yapı aşağıdaki gibidir.
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corr (Yij , Yij ' )   | j  j '|

(0    1) olmak üzere;
1


2  2

 3




2


1


2

1



3 

2



1

En çok kullanılan bir diğer yapı Yapılandırılmamış Varyans Kovaryans matris yapısıdır. Bu
modelde σj, j. zamandaki tekrarlı ölçümlerin varyansını, σjj’, j. ve j’. zamanlarda alınan tekrarlı
ölçümler arasındaki denek içi kovaryansı göstermek üzere;
Cov(Yij,Yij’)=σj2,
σjj’,

j=j’,
j≠j’

olmak üzere aşağıdaki gibidir.
  12  12

2
 21  2
 31  32

 41  42

 13  14 

 23  24 
 32  34 

 43  42 

Aynı deney birimi üzerinden alınan tekrarlı ölçümlerin her bir zaman için farklı varyans ve zamanlar
arası etki içinde farklı kovaryansa sahip olduğu varsayımına dayanmaktadır. (Wolfinger, 1996, s.208210).

3. Uygulama ve Bulgular
Çalışmaya Türkiye, Almanya, İtalya, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Hırvatistan ülkeleri
dâhil edilmiştir. Değişkenler olarak; piyasa göstergeleri olan Borsa Endeksi ve döviz kurundaki
değişimleri gösteren Döviz Sepeti Endeksi ile ekonomik göstergeler olan Enflasyon, Cari Açık,
Devlet Harcamaları, Gini Katsayısı ve İşsizlik Oranı değişkenleri alınmıştır. Ülkelere ait ikincil
veriler devletlerin istatistik kurumları, uluslararası organizasyonların istatistik veri tabanları ve
ülkelerin piyasa kurumlarından derlenmiştir. Çalışma orta vadeli etkiyi bulmak amacı ile beş yıllık
2012-2016 yıllık verisini içermektedir. Ülkelerin çeşitli yıllara göre tekrarlı ölçüm verileri
bulunduğu için ilişkili veri yapısı mevcuttur. Dolayısıyla boylamsal bir veri yapısı bulunmaktadır
ve Doğrusal Karma Modeller ile çözüm yapılacaktır. Analizler SPSS22 programında ve 0,05
anlam düzeyinde yapılmıştır.
Doğrusal Karma Modellerde parametre tahmini için ilk olarak En Çok Olabilirlik yöntemiyle
model tahmini yapılmıştır. Tekrarlı gözlemler için kovaryans yapısı olarak, tekrarlı gözlemlere ait
veriler t zamanda verildiği için AR(1) yapısı seçilmiştir.
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Öncelikle tüm değişkenler sabit etkili olarak modele dahil edilmiştir. Ülke etkisi tesadüfi etki
olarak modelde girmiştir. Anlamsız olanlar teker teker modelden çıkarılarak uygun modele
ulaşılmıştır. En Çok Olabilirlik Yöntemiyle yapılan analiz sonucu anlamsız çıkan değişkenlerden
Enflasyon ve Cari Açık değişkeni modelden çıkarılarak bulunan anlamlı modelde AR(1) sürecinin,
verilere En Çok Olabilirlik yöntemiyle tahmin etmede uygun olup olmadığı aşağıdaki tabloda
görülebilir.
Tablo 1. Artık Kovaryans Matrisi ( R )

Yıl=2012
Yıl=2013
Yıl=2014
Yıl=2015
Yıl=2016
0,084418
0,023468
0,006524
0,001814
0,000504
Yıl=2012
0,023468
0,084418
0,023468
0,006524
0,001814
Yıl=2013
0,006524
0,023468
0,084418
0,023468
0,006524
Yıl=2014
0,001814
0,006524
0,023468
0,084418
0,023468
Yıl=2015
0,000504
0,001814
0,006524
0,023468
0,084418
Yıl=2016
Artık kovaryans matrisinde birbirilerini takip eden yıllardaki kovaryans değerlerin yüksek olması
yıllar birbirinden uzaklaştıkça hata değerleri arasındaki kovaryansın düşmesi beklenmektedir.
Eğer bu şekildeyse AR(1) sürecine uygun olabileceğini göstermektedir. Tabloya bakıldığında
birbirlerini takip eden yıllarda kovaryans değeri yüksekken yıllar uzaklaştıkça kovaryans değeri
küçülmektedir. Bu durumda AR(1) yapısına uygun olduğu kesin olmamakla birlikte söylenebilir.
Yapılan analiz sonucu hata kovaryans parametrelerinin tahminleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 2. Modelin Hata Kovaryans Parametre Tahmini

Parametre
AR1 rho

Katsayı
0,277998

St Hata
0,236138

Wald Z
1,177

Sig
0,239

Tabloda rho katsayısının nispeten küçük bir değere sahip olduğu (0,277998) ve Wald testine göre
anlamsız olduğu görülmektedir. Bu durumda düşünülenin aksine hata terimleri arasında
otokorelasyon olmadığı ve AR(1) sürecinin de uygun olmadığı söylenir. Modelin parametre
tahminleri Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3. En Çok Olabilirlik Yöntemi-Parametre Tahmini

Parametre
Sabit
Devlet Harcamaları
Borsa Endeks
Döviz Sepeti Endeksi
Gini Katsayısı
İşsizlik Oranı

Katsayı
1,825292
0,366092
0,000002
0,008334
-6,039638
-0,094517

Standart Hata
1,486836
0,057040
0,000006
0,002937
2,303250
0,014081

Bu durumda model;
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df
19,732
27,407
11,709
15,472
17,764
17,014

t
1,228
6,418
5,358
2,837
-2,622
-6,712

Sig
0,234
0,000
0,000
0,012
0,017
0,000

19. ULUSLARARASI EYİ SEMPOZYUMU TAM METİN BİLDİRİ KİTABI (17-20 EKİM 2018)
ˆ  1,825292  0,366092 DH  0, 0000002 BE  0, 008334 DSE  6, 039638GK  0, 094517 İO
MD
it
it
it
it
it
it

şeklinde kurulur. Modelde sabit terim anlamsız çıkmıştır. Bu durumda modelden çıkarılması
gerekmekle birlikte çıkarıldığında değişken değerlerinin aldığı sıfır değerler için Y bağımlı
değişkenin sıfır olması bir anlam ifade etmeyeceğinden, sabit bulunması gerektiği düşüncesiyle
modelde bırakılmak istenmiştir. Yine de herhangi bir değişiklik olup olmadığını görmek için sabit
terim modelden çıkarıldığında gerek model parametre tahminleri gerekse otokorelasyon derecesi
ve bilgi kriterlerinde büyük bir değişim olmadığı gözlenmiştir. Bu durumda sabit terimli model
üzerinden yorum yapılmıştır. Tablo 3’e bakıldığında devlet harcamaları, borsa endeksi ve döviz
sepeti endeksi memnuniyet düzeyini pozitif yönde etkilerken Gini katsayısı ve işsizlik oranı
memnuniyet düzeyini negatif yönde etkilemiştir. Bu durumda devlet harcamaları, borsa endeksi
ve döviz sepeti endeksinin artması memnuniyet düzeyini arttırıcı, Gini katsayısı ve işsizlik
oranının ise memnuniyet düzeyini azaltıcı rol oynadığı söylenir.
Modelin bilgi kriterleri Tablo 4’de verilmiştir.
Tablo 4. Bilgi Kriterleri

-2 log likelihood
Akaikes's (AIC)
Hurvich and Tsai's
(AICC)
Bozdogan's (CAIC)
Schwarz's Bayesian(BIC)

8,637
24,637
32,216
43,294
35,294

Model karşılaştırılması bilgi kriterlerine bakılarak yapılmaktadır. Küçük örneklemler için AIC
kriterinin BIC kriterinden daha iyi, büyük örneklem için ise BIC kriterinin AIC kriterinden daha
iyi sonuç verdiği tespit edilmiştir. Fakat hangi kriter kullanılırsa kullanılsın düşük değere sahip
olan modelin daha iyi olduğu şeklinde yorumlanmaktadır.
Kısıtlandırılmış En Çok Olabilirlik yöntemi SPSS programında Doğrusal Karma Modeller için
varsayılan tahminci yöntemi olarak verilmektedir. Bu yöntemde de öncelikle tüm değişkenler sabit
etkili olarak modele dahil edilmiştir. Anlamsız olanlar teker teker modelden çıkarılarak uygun
modele ulaşılmıştır. Analiz sonucu anlamsız çıkan değişkenlerden Enflasyon, Cari Açık ve Döviz
Sepeti Endeksi değişkeni modelden çıkarılarak bulunan anlamlı modelde AR(1) sürecinin, verilere
Kısıtlandırılmış En Çok Olabilirlik yöntemiyle tahmin etmede uygun olup olmadığını aşağıdaki
tabloda görülebilir.
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Tablo 5. Artık Kovaryans Matrisi ( R )

Yıl=2012
Yıl=2013
Yıl=2014
Yıl=2015
Yıl=2016

Yıl=2012
0,194427
0,135585
0,094551
0,065936
0,045981

Yıl=2013
0,135585
0,194427
0,135585
0,094551
0,065936

Yıl=2014
0,094551
0,135585
0,194427
0,135585
0,094551

Yıl=2015
0,065936
0,094551
0,135585
0,194427
0,135585

Yıl=2016
0,045981
0,065936
0,094551
0,135585
0,194427

Tablo 5’e baktığımızda birbirini takip eden yıllarda kovaryans yüksek iken, yıllar birbirinden
uzaklaştıkça azalmaktadır. Bu durumda AR(1) yapısı uygundur denilebilir. Hata kovaryans
parametrelerinin tahminleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 6. Modelin Hata Kovaryans Parametre Tahmini

Parametre
AR1 rho

Katsayı
0,697357

St Hata
0,170237

Wald Z
4,096

Sig
0,000

Tabloda korelasyon parametresinin nispeten büyük bir değere sahip olduğunu (0,697357) ve Wald
testine göre anlamlı olduğu görülmektedir. Bu durumda hata terimleri arasında otokorelasyon
vardır ve AR(1) varyans kovaryans yapısı uygundur. Modelin parametre tahminleri Tablo 7’de
verilmiştir.
Tablo 7. Kısıtlandırılmış En Çok Olabilirlik Yöntemi-Parametre Tahmini

Parametre
Sabit
Devlet Harcamaları
Borsa Endeks
Gini Katsayısı
İşsizlik Oranı
Bu durumda model;

Katsayı
3,815967
0,245348
0,000001
-5,438197
-0,077714

Standart Hata
1,426124
0,068856
0,000006
2,305496
0,021688

df
21,312
11,496
10,166
21,569
5,909

t
2,676
3,563
2,146
-2,359
-3,583

Sig
0,014
0,004
0,048
0,028
0,012

MDˆ it  3,815967  0, 245348DH it  0,000001BEit  5, 438197GKit  0,077714 İOit
şeklinde kurulur. Modelde sabit terim anlamlı çıkmıştır. Devlet harcamaları ve borsa endeksi
memnuniyet düzeyini pozitif yönde etkilerken, Gini katsayısı ve işsizlik oranı memnuniyet
düzeyini negatif yönde etkilediği görülmektedir. Bu durumda devlet harcamaları ve borsa
endeksinin artması memnuniyet düzeyini arttırıcı, Gini katsayısı ve işsizlik oranının ise
memnuniyet düzeyini azaltıcı rol oynadığı söylenebilir.
Modelin bilgi kriterleri Tablo 8’de verilmiştir.
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Tablo 8. Bilgi Kriterleri

-2 Restricted log
likelihood
Akaikes's (AIC)
Hurvich and Tsai's
(AICC)
Bozdogan's (CAIC)
Schwarz's Bayesian(BIC)

46,184
50,184
50,784
54,455
52,455

Model karşılaştırılması bilgi kriterlerine bakılarak yapılmaktadır. Bilgi kriterlerine göre
Kısıtlandırılmış En Çok Olabilirlik model tahmini daha başarısız gözükmekle birlikte teorik olarak
istenen sabit katsayının anlamlı olması ve ekonomik zaman serilerinin AR sürecine uygun olması
beklendiğinden bu model seçimi uygun bulunmuştur.
Ekonomik göstergelerden Gini katsayısı ile ölçülen gelir dağılımının bozulması ve önemli bir diğer
değişken olan işsizlik oranının artması ile memnuniyet düzeyinin azaldığı görülmektedir. Diğer
taraftan

devlet

harcamaları,

örneklemdeki

ülkeler

kapsamında

ekonomik

büyümeyi

desteklediğinden memnuniyet düzeyini arttırıcı bir rol oynamaktadır. Etkisi çok düşük olmakla
birlikte piyasa göstergesi olan borsa endeksinin memnuniyet düzeyini arttırdığı gözlenmiştir.
Tekrarlanan gözlemler arasında tüm değişkenler açısından otokorelasyon katsayısının yüksek ve
anlamlı olduğu ortaya çıkmıştır. Ekonomik göstergelerdeki değişkenlik arttığında kişilerin
kararsızlığı, güvensizliği ve iş hayatındaki stres gibi özellikleri artmakta bu durum iş kaygısı veya
ekonomik kaygılar nedeni ile memnuniyeti azaltmaktadır. Araştırmalara konu olan memnuniyet
ölçümleri kuramsal çıkarımlarda zorluk yaratmaktadır. Bunun en önemli sebebi, ölçümlerde
kullanılan maddelerin memnuniyet, mutluluk ve yaşam kalitesi arasında kalabilmesidir.
4. Sonuç ve Öneriler
Memnuniyet, farklı alt boyutları ve kavramları içermekte ve öznel olarak farklı
algılanabilmektedir. Bu yapı ülkelerin topladığı araştırma verisi varsayımlarına dayanmaktadır.
Bu nedenle çalışmadaki olası bir sistematik hatanın kaynağıdır. Çalışmada Gini katsayısının
önemli çıkmasının sebebi memnuniyet algısının karşılaştırmalı olmasıdır. Ekonomik eşitlik
arttıkça bireylerin memnuniyet algısı artmaktadır. Çalışabilme ve iş garantisine sahip olma önemli
bir etkendir. Bireyler, ekonomik sorunlarla baş edebilmek için devletin en azından harcamalar
yönünden ekonomiye müdahale etmesini tercih etmektedir. Çalışmanın temel iddialarından birisi
piyasa ve ekonomideki değişkenliğin toplumsal stres yaratmasıdır. Bu hipotezin sınanması daha
çok modeldeki varyansın da denklemde tanımlanabilmesine dayanmaktadır. Ekonometride bu
amaçla geliştirilen yöntemler olmakla birlikte, zaman gözlemlerinin kısıtlı olduğu durumlar için
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çok fazla yöntem kullanılamamaktadır. Bu konuda Doğrusal Karma Modeller ile tahminleme
önemlidir ve kullanımı önerilmektedir.
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Erdos-Renyi Ağlarında Freeman Derecesinin Simülasyonu
Ceren CAMKIRAN1
A. Mete ÇİLİNGİRTÜRK2
Özet

Tarım Devrimi öncesi bireyler arasında yapılan görev dağılımına göre kavimlerin
rahatlıkla idare edilebildiği ancak kavim büyüklüğü belli bir sınır değeri geçtikten sonra
bireyleri ortak amaç etrafında toplayıp yönlendirebilmenin zorlaştığı dikkat çekmektedir.
Bu durum, kitlesel işbirliğini sağlayan içgüdülerin oluşma zorunluluğunu ortaya
çıkarmıştır. Bu çalışma, tesadüfi olarak oluşturulan çeşitli büyüklükteki ağlarda en fazla
etkileşimi sağlayacak optimum bir seviyenin olup olmadığını incelemek ve bağlantı
olasılığının merkeziliği ne ölçüde değiştirdiğini bir simülasyon uygulamasıyla ortaya
koymayı amaçlamıştır. Bu amaçla, çeşitli ağ büyükleri ve olasılık değerleri için Freeman
merkezilik derecesi incelenmiştir. Çok küçük olasılık değerine sahip ağlarda (p=0,001)
200 birime kadar merkezilik değerinde bir artış gözlenirken, çok büyük olasılık değerine
(p=0,999) sahip ağlarda
ise 200 birime kadar sıçramalar olduğu görülmüştür. Ağ
büyüklüğünün merkeziliğe etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, işbirliği
içgüdülerinin oluşma gerekliliği hipotezi teorik çerçevede de desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Erdos-Renyi ağları, Freeman Derecesi, Simülasyon
JEL Sınıflaması: D85, L14, Z13

The Simulation of Freeman Degree in Erdos-Renyi Networks
Abstract

According to the distribution of duties among individuals before the Agricultural
Revolution, it is noteworthy that the tribes can be managed easily, but once the
population size has exceed a certain limit value, it becomes difficult to gather and direct
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networks and to demonstrate the extent to which the probability of connection changes
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centrality has been examined for various networks and probability values. In networks
with very small probability values (p = 0.001), an increase in the centrality value was
observed up to 200 units, while in networks with a very large probability value (p =
0.999) there were spikes up to 200 units. It was determined that the network size did not
have any effect on centrality. As a result, the hypothesis of the necessity of cooperative
instincts was supported in the theoretical framework.
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1. Giriş

İnsanlar sosyal yaşamları içinde az sayıda yakın dost ve biraz daha fazla arkadaş ve tanıdık ile
çeşitli şekillerde ilişkiler kurmaktadırlar. Bunda en etkili faktör bu bireylerin ulaşılabilir, yakın
çevrede yer almalarıdır. Diğer taraftan, internet sayesinde insanlar hiç görmedikleri bireyler ile iş
ilişkileri kurmakta, çevrimiçi arkadaşlıklar kurmakta ve sosyal çevrelerini büyütmektedirler.
Ancak, sosyal çevre içindeki birey sayısı arttıkça, bu çevredeki bireylerin idare edilmesi, kontrol
edilmesi zorlaşmaktadır. Bu çalışmanın amacı tesadüfi ağların büyüklüklerinde en fazla etkileşimi
sağlayacak optimum bir seviyenin olup olmadığını incelemek ve bağlantı olasılığının merkeziliği
ne ölçüde değiştirdiğini ortaya koymaktır.
“Tarihteki savaşların ve devrimlerin çoğu gıda kıtlığından kaynaklanmamıştır. Bu tür belaların
kaynağı, insanların milyonlarca yıl boyunca birkaç düzine bireyden oluşan küçük guruplar
halinde evrimleşmiş olmasıdır. Tarım Devrimi’ni izleyen ve şehirlerin, krallıkların ve
imparatorlukların ortaya çıkışına tanıklık eden birkaç bin yıllık kısa süre, kitlesel işbirliğini
sağlayan bir içgüdünün evrimleşmesi için yeterli değildir (Harari, 2012).” Dolayısıyla bireylerin
birlikte hareket etmesini sağlayan kurallar ve bir düzen olmalıydı. Pek çok alanda boy gösteren ve
ticaret hayatı ile de iç içe kalan internet sosyal ağlarında kurallar siber hukuk ve yazılım üreticileri
tarafından ortaya konmaktadır. Özellikle pazarlama alanında çok geniş çevresi olan bireyler
internet fenomeni olarak adlandırılmakta ve bir pazarlama aracı olarak kullanılmaktadırlar. Bu
büyüklükteki bir ağda, merkezdeki bireyin tüm bağlantılarını tanıması mümkün bile değildir. Buna
rağmen istenen, ağdaki bireyleri belirli bir doğrultuda yönlendirebiliyor olmasıdır. Tek merkezli
ve tek bir küme oluşturabilecek bu ağlarda bir düğümün merkezilik derecesi oldukça yüksek olup
diğer düğümlerin derecesi çok düşüktür. Diğer taraftan daha sıradan arkadaşlık ağları, pek çok alt
kümelerden oluşabilmekte ve farklı katmanlar sergileyebilmektedir. Buradaki bireyler arası
ilişkinin sıkılığı ağ dereceleri ile ölçülmektedir.
2. Erdos-Renyi Ağları ve Freeman Derecesi

İlk bakışta gerçek dünyadaki tüm ağlar tesadüfi bir şekle sahip gözükmektedirler. Tamamen
tesadüfi ağların temelinde yatan “Tesadüfi Çizge Teorisi”, düğümler arasında tesadüfi bağlantılar
kurarak, gerçel dünya sistemlerinin tesadüfiliğini ve karmaşıklığını modellemektedir. Bir ağ, 𝑁 =
{1, . . . , 𝑛} düğüm kümesi ve 𝑁𝑥𝑁 boyutluk bağlantıları içeren 𝐴𝑛𝑥𝑛 matrisi ile temsil edilen
bitişiklik kümelerinden oluşan bir modeldir. Ağ biliminde yürüyüş, sonlu köşeler sekansı olup,
birbirini takip eden her iki köşe bir kenar (bağ) tarafından bağlıdır. (𝑘 + 1) köşe içeren bir
yürüyüşün uzunluğu k olur. Yönlendirilmemiş bir ağ kümesindeki her (𝑖, 𝑗) kenarına karşılık aynı
zamanda bir (𝑗, 𝑖) kenarı olup, 𝑖'inci düğümün Ni adet komşuları bu düğüme (𝑖, 𝑗) kenarları ile
bağlıdırlar. Tesadüfi olarak yaratılan ağlar, 𝐺(𝑁, 𝑝) çizgeleri ile temsil edilirler. 𝑁 adet düğümün
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her biri 𝑝 olasılıkla bağlantı kurabilmektedir. Diğer taraftan 𝑁 adet düğüme ve sürekli düzgün
dağılıma sahip olasılıklarla belirlenen 𝑚 adet kenara sahip ağlar, çizge teorisinde 𝐺(𝑁, 𝑚) ağları
olarak tanımlanmaktadır (Erdos & Renyi, 1959). 𝐺(𝑁, 𝑝) modelleri gerçek dünyadaki bağlantı
sayısı sabit olmadığından daha iyi temsiliyet sağlayabilmektedir.
Olasılığa dayalı tesadüfi ağların kurulması üç aşamada gerçekleştirilir.
i.

𝑁 adet yalıtılmış düğüm oluşturulur,

ii.

Belirli iki düğüm (𝑖, 𝑗) için bir tesadüfi sayı üretilir (𝑟),

iii.

𝑟 ≤ 𝑝 ise 𝑖 ve 𝑗 düğümleri arasına bir bağlantı eklenir. 𝑝 belirlenen bir olasılık seviyesidir.

Bir 𝐺(𝑁, 𝑝) modeli ile üretilen tesadüfi ağda her düğüm potansiyel olarak (𝑁 − 1) bağa sahip
olabilir ve her bir 𝑚𝑚𝑎𝑥 = 𝑁(𝑁 − 1)/2 düğüm çifti arasında 𝑚 adet bağ olması olasılığı olasılık
teorisine göre modellenmektedir.
𝑃(𝑀 = 𝑚) = (

𝑚𝑚𝑎𝑥 𝑚
) 𝑝 (1 − 𝑝)𝑚𝑚𝑎𝑥 −𝑚
𝑚

𝑚𝑚𝑎𝑥

𝐸(𝑀) = ∑ 𝑚 𝑃(𝑀 = 𝑚) = 𝑚𝑚𝑎𝑥 𝑝 =
𝑚=0

𝑁(𝑁 − 1)
𝑝
2

Mümkün bağ sayısı ve ortalama bağ sayısı Binom dağılımı ile modellenmektedir. Bu durumda bir
düğümün derecesi aşağıdaki Binom özelliklerine sahiptir. 𝐾 bir düğümün sahip olduğu bağ sayısı
olmak üzere,
𝑁−1 𝑘
𝑃(𝐾 = 𝑘) = (
) 𝑝 (1 − 𝑝)𝑁−1−𝑘
𝑘
𝐸(𝐾) =

2𝐸(𝑀) 2𝑝𝑁(𝑁 − 1)
=
= 𝑝(𝑁 − 1)
𝑁
2𝑁

𝑉(𝐾) = 𝑝(1 − 𝑝)(𝑁 − 1)
Az bağ kurulabilen ağlarda, bir düğümün derecesi veya sahip olacağı bağ sayısı 𝑘 Poisson
dağılımına uyacaktır. Gerçek bir sosyal ağın Poisson dağılımına sahip olması her bir bireyin 𝐸(𝐾)
değerine çok yakın sayıda bağlar kurması demek olduğundan pek mümkün değildir. İçerisinde çok
popüler bireylerin (Hub) olduğu ve düğüm derecelerinin aşırı farklı olduğu ağlar için tesadüfi
ağların kullanılması uygun olmayacaktır. Gerçek ağlarda bulunan düğümlerin bağ sayısı varyansı
çok daha yüksek tahmin edilmiştir ve dağılımı aşırı sağ uçlu değerler içermektedir (Barabási.
2003).
Küçük dünya özellikleri hariç, gerçek dünya ağ özellikleri tesadüfi ağlarda gözlenenlere
uymamaktadır. Tesadüfi ağların oluşturulması ve analizi, gerçek dünyada gözlenen bir özelliğin
tesadüfi olup olmadığının test edilmesi için gereklidir. Gerçek ağda gözlenen özellik tesadüfi ağa
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benzer değil ise, şansa gerçekleşmemiş bu durum için daha fazla analize ihtiyaç duyulacaktır.
Ayrıca tesadüfi ağlar üretilerek analizler için faydalı göstergelerin bulunması imkân dâhilindedir.
Belirli bir 𝐺 çizge grafiğin merkeziliği, 𝐶 merkezilik ölçüsüne dayalı olarak merkezilik
değerlerinin

maksimum

merkezilik

değerinden

mutlak

sapmaları

toplamı

şeklinde

hesaplanmaktadır (Freeman, 1979).
𝑁

𝐶(𝐺) = ∑|𝐶𝑚𝑎𝑥 − 𝐶𝑖 |
𝑖=1

Bu katsayı genellikle normalize edilerek değerlendirilmektedir. Tam olarak merkeziyetin ne
olduğu ya da kavramsal temelleri üzerinde genel bir kabul yoktur ve ölçümünde uygun yöntem
hakkında tartışmalar devam etmektedir. Bir düğümün sahip olduğu bağ sayısı 𝑘 derece merkeziliği
olarak tanımlanmaktadır ve bir düğümün etkisi ve önemi için oldukça etkin bir ölçü olarak
önerilmektedir. Bireylerin oluşturduğu sosyal bir toplulukta, bağlantısı çok sayıda olanlar güçlü
ve popüler kabul edilmektedirler. Gerçek bir yönsüz ağda
𝑘 = 𝐴𝑛𝑥𝑛 1 𝑣𝑒 𝑘𝑛𝑜𝑟𝑚 =

𝑘
𝑁−1

olarak hesaplanır. Bir düğümün uzaklık veya çapı diğer bütün düğümlere olan mesafelerin
toplamıdır (Fernholz & Ramachandran, 2007). Bu durumda yakınlık derecesi tersi olacaktır.
𝐶𝑖 =

1
∑𝑁
𝑗=1 𝑑𝑖𝑗

𝑣𝑒 𝐶𝑖,𝑛𝑜𝑟𝑚 = (𝑁 − 1)𝐶𝑖

Yakınlık derecesi bir düğümün bütün diğer düğümlere ne hızda bilgiyi yayabileceğinin bir
göstergesidir. Arasındalık derecesi ise bir düğümün diğer çift düğümler arasındaki en kısa patikada
kaç kere kaldığının göstergesidir. Bir bireyin topluluk içindeki diğer bireyler arasındaki iletişimi
ne kadar kontrol edebileceğini temsil eder (Wasserman & Faust, 1994).
3. Literatür Taraması

Ağlara ait çeşitli istatistiklerin dağılım şekilleri ve parametre özelliklerini inceleyen benzetim
çalışmaları mevcuttur.
Carley ve Kim (2008) çalışmalarında, yönlü ağlarda patika uzunluğunun bağlanma olasılığı 𝑝 ≥
0.05 için normal dağılıma yaklaştığı ve ayrıca kümelenme katsayısının 𝑁 arttıkça yoğunluk
katsayısına yaklaşarak normal dağıldığı gözlenmiştir.
Lovejoy v Loch (2003) çalışmalarında, ortalama patika uzunluğunun alt limiti ağ yoğunluğuna
bağlı olup 𝐿𝑚𝑖𝑛 = 2𝑑, ağ büyüklüğü ve/veya yoğunluk arttıkça büyük sayılar kanunu gereği patika
uzunluklarının varyansı küçülteceğini göstermişlerdir. Diğer taraftan yoğunluk katsayısı
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ortalamasının ağ büyüklüğünden bağımsız olduğunu önermişlerdir. Bu çalışmada alınan ağ
büyüklüğü 𝑁 değerleri aralıkları değişimi yakalamada etkisiz olabileceği düşünülmektedir.
Arasındalık derecesinin büyüklük arttıkça yoğunluktan bağımsız olarak bir sabite yakınsadığı ve
Gamma dağılımına uyduğu tespit edilmiştir. Yakınlık derecesinin ise çok modlu dağılımlar
gösterdiği belirlenmiş, ağ büyüklüğü arttıkça yakınlık derecesinin daha düşük değerler ortaya
çıkardığı gözlenmiştir.
Dasaratha (2018) çalışmasında, büyük tesadüfi ağlarda merkezilik ölçülerinin yüksek olasılıklar
ile beklenen değerlerine yakınsandığı ortaya konulmuştur. Bu çalışma ayrıca gerçek sosyal ağlarda
güçlü aktörlere yakın olan bireylerin daha fazla bağ kurabildiğini göstermiş, merkezilik ölçülerinin
alt guruplar veya bölüntüler dikkate alınarak hesaplanmasının uygun olacağını belirtmişlerdir. Bu
yapıya uygun tesadüfi ağların üretilmesinin mümkün olduğu gösterilmiştir. Bağların coğrafi
yakınlığa göre kurulmasının daha muhtemel olması da tesadüfi ağlarda gözlenemeyen bir durum
olarak ortaya çıkmaktadır.
Newman ve diğerleri (2000) çalışmalarında, bir grafik veya ağ ölçüsü olarak ağ merkeziliği 0-1
arasında değerler alacağını söyleyerek, bire yaklaştıkça ağda tek bir aktörün önem kazanmakta
olduğunu belirtmişlerdir. Düğümlerin merkeziliklerinden heterojen olduğunu tespit edildiğinde,
tesadüfi ağlarda bütün düğümlerin aynı olasılık kanunu ile bağlantı sağladıklarından, bu değerin
sıfıra yakın olacağını öngörmüşlerdir.
Bu çalışmalarda ise, çok küçük ve çok büyük bağlantı olasılıkları için tesadüfi ağların
büyüklüklerinde en fazla etkileşimin olduğu optimum bir noktanın olup olmadığını araştırılmıştır.
Ayrıca belirli bir olasılıkta çeşitli ağ büyüklükleri için merkeziliğin yapısı incelenmiştir.
4. Simülasyon Çalışması

Tesadüfi ağ oluşturmanın çeşitli yöntemleri olmakla birlikte bu çalışmada Erdos-Renyi’nin
tesadüfi ağ oluşturma algoritması kullanılmıştır. Farklı düğüm sayıları (𝑁 = 25′ 𝑑𝑒𝑛 𝑁 =
1000′ 𝑒 𝑘𝑎𝑑𝑎𝑟) için farklı olasılık değerleri (𝑝 = 0.001, 0.5, 0.25, 0.50, 0.999) ile ağlar R
programı kullanılarak oluşturulmuştur. Şekil 1’de 𝑁 = 25 ağ büyüklüğü için çeşitli olasılık
değerlerinde oluşturulan tesadüfi ağ yapıları yer almaktadır.
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Şekil 1: N=25 için Erdos-Renyi Ağları

Küçük bir ağ büyüklüğünde dahi bağlantı olasılığı arttıkça ağ yapısının karmaşık bir hal aldığı
dikkat çekmektedir. Bağlantı olasılığı küçük olduğunda herhangi bir bağlantıya girmeyen
düğümlerin varlığı görülmektedir. Düğüm sayısı ve olasılık değeri düşükken bazı düğümlerin
herhangi bir bağa sahip olmadıkları da gözlenmektedir. Oluşturulan her bir ağ için Freeman’ın
merkezilik derecesi hesaplanmış olup, Freeman’ın merkezilik derecesi,
∑𝑔𝑖=1[𝐶𝐷 (𝑛∗ ) − 𝐶𝐷 (𝑖)]
𝐶𝐷 =
[(𝑁 − 1)(𝑁 − 2)]
olarak ifade edilmektedir. Burada 𝑁 düğüm sayısını, 𝐶𝐷 (𝑖) 𝑖. düğüme ait bağ sayısını, 𝐶𝐷 (𝑛∗ ) ise
tüm ağda yer alan bağlardan maksimum olanını göstermektedir (Freeman, 1979). Bağlantı
olasılıkları sabit olmak üzere her bir ağ büyüklüğü için 1000 kere hesaplanan Freeman Merkezilik
Derecelerinin ortalamaları alınarak elde edilen grafikler Tablo 1’de yer almaktadır.
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Şekil 2: Sabit Bağlantı Olasılıkları için Ağ Büyüklüğü - Merkezilik İlişkisi

Şekil 2 incelendiğinde, Freeman merkezilik derecesinin ağ büyüklüğü arttıkça her olasılık
değerinde genel olarak azalma eğiliminde olduğu görülmektedir. Ancak bağlantı olasılığı oldukça
küçük olduğunda Freeman merkezilik derecesinin N=200 civarına kadar arttığı sonrasında azalış
gösterdiği tespit edilmektedir. Olasılık değerinin çok büyük olduğu ağlarda ise N=200 civarına
kadar Freeman merkezilik derecesinde sıçramalar dikkat çekmektedir.
Şekil 3: Sabit Ağ Büyüklüğü için Bağlantı Olasılığı - Merkezilik İlişkisi
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Şekil 3 incelendiğinde, ağ büyüklüğünün Freeman merkezilik derecesine etkisi olmadığı
görülmektedir. Az sayıda düğüm sayısına sahip bir ağ yapısında da çok sayıda düğüm içeren bir
ağda da elde edilen grafik yapıları aynı olup, 𝑝 = 0,7 civarına kadar bir artış ardından bir azalış
gösterdiği dikkat çekmektedir. Burada ağ büyüklüğünün olasılık derğerleri bazında merkezilik
derecesine bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılabilir.
5. Sonuç

Ağ yapılarındaki düğüm sayıları sosyal hayattaki bireyler olarak düşünüldüğünde sosyal çevrenin
gelişmesi ile ağ yapıları daha karmaşık bir hale gelmektedir. Bu karmaşık yapıda bazen bir ya da
daha fazla birey ön plana çıkabilmektedir. Teknik anlamda düğümün merkezilik derecesinin
artması anlamına gelen bu durum sosyal anlamda bireyin daha fazla ilişki kurmasına karşılık
gelmektedir. Birey sayısı ve bu bireylerin ilişki kurma olasılıkları arttıkça olası ilişki sayısı da
yükselecektir. Bu durumda ilişkinin bir düğümde ya da bireyde toplanma oranı azalacak böylece
belli bir noktadan sonra düğümlerin merkezilik derecesi daha fazla yükselmeyecektir. Ortamda
çok fazla popüler birey (Hub, ara merkez) olduğu takdirde popülerlik kavramının ayırt ediciliği
düşecektir.
Bu çalışmada, bahsi geçen bu hipotezin geçerliliğini incelemek amacıyla farklı düğüm sayıları ve
çeşitli olasılık değerleri için oluşturulan tesadüfi ağların Freeman merkezilik dereceleri
hesaplanmıştır. Merkezilik derecelerindeki değişime ağdaki düğüm sayısının önemli bir etkisi
olmadığı gözlenmiştir.
Çok küçük olasılık değerine sahip ağlarda (p=0,001) 200 birime kadar merkezilik değerinde bir
artış gözlenirken, çok büyük olasılık değerine (p=0,999) sahip ağlarda ise 200 birime kadar
sıçramalar olduğu sonrasında küçük dalgalanmalarla birlikle sabit olma eğiliminde olduğu
gözlenmiştir.
Bu çalışma, Tarım Devrimi öncesi bireyler arasında yapılan görev dağılımına göre kavimlerin
rahat yönetilebildiğini ancak kavim büyüklüğü belli bir sınır değeri geçtikten sonra bireyleri ortak
amaç içerisinde toplayıp yönlendirebilmenin zorlaşması dolayısıyla kitlesel işbirliğini sağlayan
bir içgüdünün doğmasının gerekliliğini ortaya koyan hipotezi destekler görünmektedir.
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Erzurum Halkının Kış Sporları Faaliyetlerinden Memnuniyetleri Üzerinde Etkili Olan
Faktörlerin Araştırılması
Erkan OKTAY1
Hasan Hüseyin TEKMANLI2
Ömer Faruk TEKMANLI3
Özet

Kış sporları, yaz etkinliklerine alternatif olarak son yıllarda önemli bir talep artışı
yaşamaktadır. Her yaş grubuna hitap eden kış spor faaliyetleri son yıllarda Türkiye’de
oldukça popüler hale gelmiş, hem yurtiçinden hem de yurtdışından ciddi oranda talep
miktarına ulaşmış ve yapıldığı bölgenin gerek ekonomik gerekse sosyokültürel gelişimine
önemli katkılar sağlamıştır. Erzurum ili gerek coğrafi özellikleri, gerekse ev sahipliği
yaptığı çeşitli mega spor etkinlikleri yoluyla kış sporları adına yaptığı yatırımlarla bu
alanda önemli bir kış turizm merkezi haline gelmiştir. Erzurum ilinde mevsimlik faaliyet
gösteren spor merkezlerinin yanı sıra yılın her mevsiminde faaliyet gösteren kış sporları
merkezleri de mevcuttur. Bu merkezler çeşitli katkıları yoluyla Erzurum halkı için de
önemli bir yer edinmiştir. Erzurum halkının kış sporlarına bakış açısı ve kış sporları
faaliyetlerinden memnuniyeti bu çalışmanın temel sorusudur. Bu çalışma ile Erzurum
halkının kış sporları faaliyetlerinden memnuniyeti; demografik özellikleri, kış spor
merkezlerinin farkındalığı kapsamında incelenmektedir. Sıralı Logit modeller yardımıyla
yapılan bu araştırmada Erzurum halkının kış sporları faaliyetlerinden memnuniyeti
incelenmektedir. Çalışmada kullanılan veriler 2017 Mart ayında Erzurum halkından
rastgele seçilen 953 kişiye yapılan anketler ile derlenmiştir. Anketlerde öncelikle halkın
demografik yapısını araştıran sorular sorulmuş, daha sonra Erzurum’daki kış spor
merkezlerinin her biri için farkındalık tespiti için bazı sorular sorulmuş, daha sonra halkın
kış spor faaliyetlerinden genel memnuniyetini ölçecek sorular sorulmuştur. Derlenen
verilerin yapısı gereği bağımlı değişken olan memnuniyet değişkeninin kategorileri
arasında üstünlük veya doğal bir sıralama söz konusu olduğu için Sıralı Lojistik Regresyon
Yöntemi kullanılmasını uygun görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Kış Sporları, Halk Memnuniyeti, Sıralı Lojistik Regresyon
JEL Sınıflaması: C25, C81, Z00

Investigation of the Factors Effecting the Satisfaction of the People of Erzurum in Winter
Sports Activities
Abstract

Winter sports, as an alternative to summer activities, have experienced a significant
increase in demand in recent years. winter sports activities that appeal to all age groups in
Turkey in recent years has become quite popular and reached the amount of demand
significantly from both domestically and abroad and made an important contribution to the
economic and socio-cultural development. Erzurum has become an important winter
tourism center with its geographical features and the investments made in the name of
winter sports through various mega sport activities. In addition to the seasonal sports
centers in Erzurum, there are also winter sports centers operating in all seasons of the year.
These centers have also gained an important place for the people of Erzurum through
Prof. Dr., erkanoktay@atauni.edu.tr, Atatürk Üniversitesi, ERZURUM
Arş. Gör., hasan.tekmanli@atauni.edu.tr, Atatürk Üniversitesi, ERZURUM
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various contributions. The point of view of the people of Erzurum in winter sports and their
satisfaction with winter sports activities is the basic question of this study. In this study,
the satisfaction of the people of Erzurum in winter sports activities; The demographic
characteristics are examined within the scope of the awareness of winter sports centers.
The research has been conducted with the help of Sequential Logit models and the
satisfaction of the people of Erzurum in winter sports activities is examined. The data used
in this study were collected via surveys of 953 people randomly selected from the people
of Erzurum in March 2017. In the questionnaires, firstly participitants were asked about
the demographic structure of the people and then they were asked for awareness of each of
the winter sports centers in Erzurum. Due to the nature of the collected data, it is considered
that the data are appropriate to use Sequential Logistic Regression Method because of the
superiority or natural ranking among the categories of satisfaction variable which is
dependent variable.
Keywords: Winter Sports, Household Satisfaction, Ordered Logistic Regression
JEL Classification: C25, C81, Z00

1.Giriş

Spor faaliyetleri, tarihin en eski çağlarından beri gerek bireysel gerekse toplumsal olarak
insanoğlunun hayatında var olmuştur ve var olmaya devam etmektedir. İlk zamanlarda bireysel
olarak insanoğlunun hayatına giren spor faaliyetleri günümüze kadar birçok evreden geçmiş ve
zamanla toplumsal bir nitelik kazanmıştır (Orçanlı ve diğ., 2018: 2). Toplumsal bir nitelik
kazandıktan sonra spor faaliyetleri, insanoğlu için vazgeçilmez bir hale gelmiş, rekabet güdüsü
bireysellikten çıkarak takım rekabetini, dolayısıyla büyük turnuvaları beraberinde getirmiştir.
Böylece dünyada spor faaliyetleri hızlıca yaygınlaşmış ve spor faaliyetleri takım turnuvalarına
dahası, ülke turnuvalarına kadar gitmiştir. Zamanla farklı evreleri geride bırakan spor faaliyetleri
sonunda uluslararası bir kimliğe bürünmüştür (Boyacı, 2013: 1).
Spor ve turizm kavramları, her ne kadar birbirinden bağımsızmış gibi gözükse de, aslında
geçmişten günümüze gelişimleri dahi birbirleriyle oldukça paralellik gösteren etkinliklerdir
(Gencer ve Demir, 2008: 439). Spor faaliyetlerinin uluslararası boyutlara ulaşması, beraberinde
spor turizmini de getirmiştir. Spor turizmi, alternatif turizm sayılan turizm sınıflandırmasının alt
dalları arasındadır. Standeven ve De Knop (1999) spor turizmini, “bireylerin, tesadüfi olarak veya
organize bir şekilde, ticari veya ticari olmayan sebeplerle katılım sağladığı, bulunduğu yerden
uzağa veya yakına yolculuğu gerektiren, spor aktivitelerine aktif veya pasif katılımı” seklinde
tanımlamıştır. Yurtdışında seyahat eden insanların, gerek sportif faaliyetlere, gerekse sportif
aktivitelere katılmaları sayesinde büyümüş ve gelişmiştir. Spor faaliyetleri, yapıldığı yere göre
ekonomik ve sosyal olarak birçok alanda ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamıştır (Yıldız ve
Çekiç, 2015).
Turizmin temel özelliklerinden biri, turistlerin özellikle tatil günlerinde, hafta sonları ve tatil
saatlerinde seyahat etmesi nedeniyle mevsimselliğidir. Dolayısıyla, turizm seyahatinin çoğunluğu
yaz veya kış aylarında yapılmaktadır. Kış mevsiminde seyahat genellikle dağ destinasyonlarına
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yöneliktir ve karda, özellikle kayak, kros kayağı, paten vb. spor ve fiziksel rekreasyonla ilgili
faaliyetlerle iç içedir (Bartoluci, 2004: 22). Kayak, bu spor dalları içerisinde en yaygın olanıdır.
Kış sporları turizminin gelişimi, kayak sporunun gelişimi ile bağlantılıdır. Tarihteki ilk kayak
izlerinin Norveç'teki Taş Devri'ne ait mağara yazılarında bulunmasına rağmen, kayak sporundaki
asıl gelişme 1960'lı yıllarda Avrupa'da yaşanmıştır. Bu durum sadece daha iyi genel koşullara
(daha yüksek satın alma gücü, iyi yol altyapısı ve daha fazla tatil süresi) değil, aynı zamanda kayak
ekipmanlarının iyileştirilmesine de atfedilebilir (Vrdoljak-Šalamon, 2006: 243).
Kış sporları faaliyetlerinin gelişimi ağırlıklı olarak doğal ve coğrafi koşullara bağlıdır ve istisnai
durumlar dışında yeterli jeomorfolojik ve iklim koşullarının karşılanmaması halinde genellikle
geliştirilemez. Dubai bu istisnai durumlara bir örnek teşkil etmektedir. Kış sporları ile ilgili çeşitli
teknolojilerin geliştirilmesi, Dubai'de olduğu gibi gerekli doğal veya coğrafi koşullara sahip
olmayan yerlerde de kış spor merkezleri inşa etmeyi mümkün kılar (Skoric, 2014: 89). Fakat bu
tarz kış spor merkezleri, lüks ve pahalı olduğu için çoğu çok yaygın değildir. Turizmin
yapılabilmesi çoğu zaman hedeflenen turist kitlenin bütçesine bağlıdır.
Turistler için en önemli fiziksel faktörlerden bazıları da bir ülkenin ya da bölgenin doğal
güzellikleri ve o bölgenin iklimidir. Kış spor faaliyetlerine katılmak için gelen turistler kar
yağışının bol olduğu ve karın uzun süre kaldığı bölgeleri tercih ederler. Bu açıdan uzun süre kar
yağışı olan bölgeler özel turistik çekiciliğe sahiptirler. Fransa'nın kuzeydoğu bölgesi, İsviçre,
Avusturya gibi ülkeler kış turizminde oldukça gelişmiş ülkeler ve bölgelerdir. Ülkemizde ise
Uludağ, Kartalkaya, Erciyes, Sarıkamış Ilgaz ve Palandöken gibi bölgeler kış turizmi için ciddi
anlamda önem arz etmektedir. Dağlarımız tırmanma, tur kayağı, tatil kayağı, helikopter kayağı ve
diğer birçok etkinliğe elverişlidir (Katkat ve Mızrak, 2006).
Yapılan büyük spor organizasyonları şehirler ve hatta ülkeler için önemli bir fırsat olup bu
organizasyonlardan gerek ekonomik, gerekse sosyo-kültürel bazı kazanımlar elde edilmeye
çalışılır. Hallmark ya da mega olayların incelenmesi 1980'lerde turizm literatürünün önemli bir
parçası olmuştur. O zamandan bu yana, büyük spor etkinliklerinde spor turizmi ekonomisi, turizm
literatürünün vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Dünya genelinde pek çok hükümet, büyük
spor etkinliklerine ev sahipliği yapmanın önemli bir hedef olduğunu belirten ulusal spor
politikalarını benimsemiştir. Hem ülke hem de ev sahibi şehir için geniş yelpazede etkileri vardır.
Erkal (2014) bu etkileri ekonomik, turizm, fiziksel, sosyo-kültürel, psikolojik ve politik olarak
sınıflandırmıştır. Ayrıca; kentsel yenilenme, sportif miras, turizm, imaj olarak doğrudan
ekonomiye pozitif katkılar sağlamaktadır. Spor etkinliklerinin özellikle ev sahibi için gelir getirici
yönü etkinliklerin ekonomik yönünü ön plana çıkarmaktadır. Mega ve tarihe damga vuran
(hallmark) spor etkinliklerinde, özellikle yabancı ziyaretçilerin de etkinliğe katılımı
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sağlanmaktadır. Yabancı ziyaretçilerin etkinliklere katılımı ile bağlantılı olarak birçok sektör
düzenlenen spor etkinliğinden ekonomik olarak etkilenmektedir. Bunlara örnek olarak ulaşım,
konaklama ve yeme içme sektörlerini göstermek mümkündür. Bu sektörlerde önemli ekonomik
faydalar elde edilmektedir. Bu anlamda potansiyele sahip şehirler ve ülkelerin Olimpiyat
Oyunları’na veya Futbol Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için şiddetle yarıştığı bilinmektedir
(Gratton ve diğ., 2005: 986).
Spor etkinlikleri turizm potansiyelinin gelişmesine de önemli katkılar sağlamaktadır. Getz ve Page
(2016) spor etkinliklerini, turizm açısından ev sahibi ülkenin ya da bölgenin altyapı ve tesislerini
geliştirmesi, etkinlik sayesinde bölgenin destinasyon olarak pazarına katkıda bulunması, turistleri
cezbederek harcamada bulunmasına yardımcı olacak şekilde olumlu etki yaratması açısından
değerlendirmektedir. Spor etkinlikleri, ortalama harcama miktarını, bölgeyi tekrar ziyaret etme
veya bölgede daha uzun süre kalmayı artırmaktadır. Bunun yanı sıra spor etkinlikleri çeşitli
pazarlarda konumlanmaya, destinasyon imajı yaratmaya, imaj oluşturmaya ve rekabette pazarlama
avantajı yaratmaya önemli derecede katkı sağlamaktadır (Bowdin ve diğ., 2012: 97).
Spor faaliyetleri, yapıldığı bölgenin coğrafi özelliklerine göre mevsimsel bir boyut taşımaktadır.
Kış mevsiminin uzun yaşandığı bölgelerde kış sporları, yaz mevsiminin uzun yaşandığı bölgelerde
ise yaz sporları daha yaygın yapılmaktadır. Erzurum’da kış mevsimi uzun süreli yaşanmaktadır.
Dolayısıyla Erzurum, gerek iklim koşulları, gerekse coğrafi koşulları gereği kış sporlarına çok
uygun bir bölgedir. Fakat coğrafi özellikler ev iklim, kış sporları için bir cazibe merkezi
oluşturmak için tamamen yeterli değildir. Hiç kuşkusuz bu özelliklerin yanı sıra kış spor tesisleri
de bölge için hayati önem arz etmektedir. Bu anlamda kış spor tesisleri, spor aktivitesi
unsurlarından önemli bir tanesidir (Hacıcaferoğlu ve diğ., 2012: 43) ve spor faaliyetlerinin
yaygınlaşması, spor tesislerin varlığıyla mümkündür (Atasoy ve Kuter, 2005).
Erzurum da spor alanında sürekli gelişme göstermekte olan bir şehirdir. Son yıllarda çeşitli
organizasyonlara ev sahipliği yapmakta ve bu alanda dünya çapında önemli bir cazibe merkezi
olma yolunda ilerlemektedir. Bu amaçla Erzurum’a birçok kış sporları tesisi kurulmuş ve hala
hizmet vermektedir. Bu anlamda en ciddi yatırımlar 2011 yılında 25. Üniversiteler Arası Kış
Olimpiyatları için Erzurum’a yapılmıştır. Bu organizasyon için yapılan yatırım yaklaşık yedi yüz
milyon lira olup Türkiye’de şimdiye kadar bir spor organizasyonu için en fazla bütçe ayrılan
yatırım olarak tarihe geçmiştir (Devecioğlu, 2011: 201). Erzurum halkı bu akış içerisinde günden
güne daha da vizyon sahibi olmaktadır. Erzurum halkının kış sporlarına ve kış sporları yönetimine
bakış açısı bu çalışmanın ana düşüncesini oluşturmaktadır.
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2.Literatür

Kış sporları, kış turizmi, spor turizmi gibi çeşitli başlıklar altında kış spor merkezlerine yönelik
yüzlerce çalışma yapılmış olup bu çalışmaların büyük bir çoğunluğu turistlerin veya yerli halkın
bu faaliyetlerden, organizasyon şekillerinden, yapıldığı bölgeye etkilerinden bahsetmektedir.
Çeşitli amaçlarla yapılan bu çalışmalar kış sporu literatürünü oldukça zenginleştirmiş olup bu
çalışmalardan çarpıcı olan bazıları literatür taraması için derlenmiştir.
Neal ve Gursoy (2008) tarafından yapılan çalışmada, güneybatı Virginia'da ikamet eden ve eğlence
amaçlı seyahat eden 2.000 kişiye seyahat ve turizm hizmetleri ile ilgili bir anket yapılmıştır. Üç
farklı hipotezin test edildiği çalışmada seyahat ve turizm hizmetleri ile seyahat öncesi hizmetler,
gidilecek yerdeki hizmetler ve transit güzergah hizmetleri pozitif ilişkili ve anlamlı bulunmuştur.
Koşan (2013) Aralık 2011 – Mart 2012 tarihleri arasında Palandöken Kayak Merkezi’nde 370
kişiye yaptığı anket çalışmasında memnuniyeti ulaşılabilirlik, donanımlı yollar, kültürel
etkinlikler, mimari yapı ve anıtlar, doğal peyzaj, cazip restoranlar, iklim, manzara gibi
değişkenlerinin anlamlı olarak etkilediğini tespit etmiştir.
Skoric (2014) yaptığı iki yönlü araştırmada Hırvatistan’daki kış sporları turizminin gelişim
olanaklarının tartışmış ve Hırvatistan’daki kış sporları destinasyonları hakkında yerli ziyaretçilerin
görüşlerini araştırmıştır. İki farklı anket kullanılan çalışmada Hırvat kayak merkezlerinin en
önemli eksikliklerinin büyüklükleri ve kar yetersizliği olduğu tespit edilmiştir. En büyük
avantajının yakınlık olduğu ve kayakçıların en çok kayak okullarının kalitesinden memnun
oldukları tespit edilmiştir.
Hallmann ve diğ. (2014) Şubat 2011’de Almanya, Avusturya ve İsviçre’de üç belediyede 1050
kişiye uyguladıkları anket çalışmasıyla, kış spor merkezlerine yönelik turizm ve diğer faaliyetlerle
alakalı memnuniyet araştırmasında altyapı, erişilebilirlik, misafirperverlik, yapılan faaliyetlerin
başarısı değişkenlerinin, hedef kitle memnuniyetini anlamlı olarak etkilediğini tespit etmişlerdir.
Yerli halktan ayrı olarak turistler, gidecekleri kış spor merkezlerinin güvenliğini de
önemsemektedir.
Sağlık ve Kocaman (2014) Palandöken Kayak Merkezi’nde 387 kişiye yaptıkları anket ile elde
ettikleri verilere göre yaptıkları faktör analizi sonucunda 4 alt boyut belirlemiştir. Bu alt boyutlar;
Kayak Pistleri, Konaklama İşletmeleri ve Kayak Merkezi Atmosferi, Kayak Eğitmenleri ve
Eğlence Olanaklarıdır. Özet olarak; yaş, eğitim durumu ve gelir düzeyleri ile hizmet kalitesi alt
boyutları arasında anlamlı ilişkilerin olduğu tespit edilmiştir.
Miragaia ve Martins (2015) yaptıkları çalışmada bir kış sporu destinasyonu seçerken turistlerin
öncelik verdiği nitelikleri ve Portekiz'in tek kayak merkezi tarafından sunulan hizmetlerden
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memnuniyet derecelerini incelemişlerdir. 200 kişiye yapılan ankette memnuniyeti ölçmek için
faktör analizi yapılmış, yapılan analiz sonucu yer seçiminde konaklama, restoranlar ve sosyal
yaşam; tatil tesisleri ve hizmetleri; yamaçların kalitesi; yamaçların miktarı; yakınlık, erişim ve
fiyat değişkenlerinin etkili olduğu tespit edilmiştir.
Bu kapsamda yapılan çalışmanın amacı, Erzurum halkının kış sporları faaliyetlerinden
memnuniyet düzeyini etkileyen faktörlerin belirlenmesi, sıralı logit model çerçevesinde analiz
edilmesidir. Dünya çapında önemli bir kış spor merkezi haline gelmiş olan Erzurum ili bu
çalışmanın hedef kitlesini oluşturmaktadır. Erzurum ilinde yapılan kış sporları faaliyetleri, halkı
olumlu veya olumsuz bir şekilde etkilemiş ve bu etkilerin toplumdaki karşılığının ne olduğu merak
konusu olmuştur. Çalışmada Erzurum halkından seçilen bir örneklem üzerinden halkın kış spor
faaliyetlerine bakış açısı detaylı şekilde incelenecektir.
3.Veri Seti ve Yöntem

Çalışmada kullanılacak veri seti için Erzurum halkından tesadüfi olarak seçilen 953 kişiye 2017
yılının Mart ayında anket yapılmıştır. Yapılan ankette öncelikle demografik özellikler
sorgulanmış, daha sonra kış sporlarına katılım sıklığı, katılım şekli sorgulanmıştır. Daha sonra
Erzurum’da ki kış spor merkezlerinin her biri için farkındalık sorgulanmış, daha sonra bu
merkezler hakkında verilen önermelerle halkın kış sporları ve yönetimi hakkındaki memnuniyeti
irdelenmiştir. Çalışmada öncelikle tanımlayıcı istatistikler elde edilmiş, daha sonra sıralı lojistik
regresyon yardımıyla memnuniyet durumu ölçülmüştür.
Sıralı veriler için özel çok değişkenli analiz, olası karışıklığa neden olan faktörlerin kontrol
edilmesi gerektiğinde veya birkaç potansiyel faktörün dikkate alınması gerektiğinde tatmin edici
bir alternatif gibi görünmektedir. Genel olarak Likert tipi bir ölçekte yaşam kalitesi ya da
memnuniyet anketlerinin beş veya yedi ölçekli olası sonucu, tek bir boyuta sahip bir sıralı bağımlı
değişkene karşılık gelir (Abreu ve diğ., 2008). Sonuçlar açıkça belirtildiği için, araştırmacı
bağımlı değişkenin hem sıralı hem de ayrık olduğu gerçeğini dikkate almalıdır. Bağımlı değişken
bu iki özelliği eşzamanlı olarak gösterdiğinde, sıralı logit ve probit modelleri, ikiden fazla sonucu
olan modelleri tahmin etmek için en sık kullanılan ve uygun yöntemlerdir (Borooah, 2002).
Sıralı logit modelin yorumlanması, kümülatif olasılıklar için odds oranları açısından basit bir
şekilde gerçekleştirilebilir; bu da modelin, olağan çok kategorili logit modellerinden potansiyel
olarak daha büyük güce sahip olmasını mümkün kılar (Agresti, 1996; Scott Long, 1997).
Sırasıyla, {𝛱1, 𝛱2, …, 𝛱j} ve Y, sonuç olasılıklarını ve kategorileri j ile gösterilen bir nominal
değişkeni belirtir. Bu nedenle, her bir muhtemel j için, kümülatif olasılıklar Y sonucunun j
kategorisi veya altına düştüğü alana karşılık gelen olasılıkları temsil etmektedir. Bu anlamda j.
kümülatif olasılığı aşağıdaki gibi gösterilmiştir(Agresti, 1996):
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Kümülatif olasılıklarla ilgili olarak sıralı sonuçlara ilişkin koşullu olasılıklar;

Şeklindedir ki bu, modelden sonuçlarla alakalı tahmin edilen olasılıklarının elde edilmesini
mümkün kılabilir (Powers ve Xie, 2008). j = 1,…, J - 1 olduğu için, ilk J - 1 kümülatif logit
olasılıkları,

olarak verilebilir ve kümülatif logit olarak adlandırılır. Sıralı modeller, tüm j - 1 tüm kümülatif
logitler için bir ana hat oluşturulmasını sağlayabilir. Örneğin, J = 3 olduğunda, modeller hem
log[1 / ( 2  3 )] hem de log[(1   2 ) / 3 ] ‘ü aynı anda açıklayabilirler.
X'in bir tahminci olduğu ve j = 1, … , J – 1olduğu varsayıldığında, orantısal olasılık modeli,

olarak verilebilir. Burada β parametresi X'in, j kategorisi veya altındaki odds olasılıkları üzerindeki
etkisini açıklar. Daraltılmış tepki ölçeğinde, model odds oranları kullanılarak yorumlanabilir.
Odds oranlarının logaritması, x'in çeşitli değerleri için kümülatif sonuçlar arasındaki farklardır.
Orantısal özelliği nedeniyle, Denklem-4’teki model orantılı olasılık modelini ifade eder. Özellikle,
x2-x1=1 için, herhangi bir kategori altındaki tepki olasılıkları, X'deki her birim artışı için eþ ile
çarpılır ve modelde, β = 0 olduğundan, X ve Y, istatistiksel olarak bağımsızdır (Agresti, 1996).
Sıralı olasılık modelleri için parametrelerin maksimum olasılık tahmini, gözlenen değerleri elde
etme olasılığını maksimize eden aj’ ve þ’ların tahminlerini elde etmeyi amaçlamaktadır. Sıralı
tepkinin her bir J değeri için, olabilirlik;

şeklinde yazılabilir. Burada yi = j ise dij = 1, aksi halde 0 olur. Bu nedenle, bütün gözlemler için,
dij, bir J kukla değişken setine karşılık gelir, ki bunlardan sadece biri 1'e eşittir.Kümülatif logit ve
probit modelleri için model sayısına göre log-olabilirlik aşağıdaki gibi verilir (Powers ve Xie,
2008):
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Paralel regresyon veya orantılı olasılık varsayımı, sıralı logit ve probit modellerinin kritik bir
varsayımıdır(Çelik ve Akyol, 2015: 10). Bir olayın sıralanan kategorilerdeki olma olasılığını
etkileyen bir değişken varsa, değişken değerini farklı sonuçlara bağlayan katsayıların tüm
sonuçlarda aynı olacağı varsayılmaktadır (Borooah, 2002). τ’lar eşik veya kesme noktaları olduğu
için, Denklem-1 şu şekilde yeniden yazılabilir:

m = 1 - J - 1. Denklem-7, sıralı regresyon modelinin J - 1 ikili regresyona benzer olduğunu
göstermektedir. Bu da, eğim katsayılarının her bir regresyonda aynı olduğunu varsaymaktadır.
Paralel regresyon varsayımı, J - 1 ikili regresyonlarından elde edilen tahminin karşılaştırılması
yoluyla test edilebilir:

Denklem-8'de model, denklemler arasında β’ların farklılık göstermesini sağlar. Dolayısıyla,
paralel regresyon varsayımı,

anlamına gelir. Bu şekilde, tahmin edilen katsayılar

paralel regresyon varsayımını karşılamaya yakın olmalıdır. Brant (1990) tarafından önerilen bir
Wald testi, olasılık oran testini aşan her bir değişken için bir paralel regresyon varsayımı test
prosedürü sunmaktadır (Long ve Freese, 2006).
Bu çalışmada öncelikle ki-kare bağımsızlık testi ile ilgili değişkenler belirlenmiş, daha sonra bu
değişkenler sıralı lojistik regresyon analizi ile incelenmiştir.
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4.Bulgular
Tablo 1: Özet İstatistikler
Değişken
Cinsiyet
Eğitim
Durumu

Yaş

Aylık Gelir

Müsabaka
Seyretme

Freakns

Yüzde

Değişken

Erkek
Kadın
Ortaokul
ve Lisans
Lisansüstü
18 – 25

324
629
219

34
66
23

Aileye Ait Ev

670
64
656

70.3
6.7
68.83

26 – 33
34 – 40

151
64

15.84
6.72

41 – 48
49 ve +
1000 ve 1001-2000
2001-3000
3001-4000
4001-5000
5001 ve
üzeri
Evet
Hayır

53
30
131
334
265
129
54
41

5.56
3.15
13.75
35.05
27.81
13.54
5.67
4.30

626
327

65.69
34.31

Aileye Ait
Araba
Kış
Sporlarına
ilgi
Kış
Sporlarına
Üyelik
Ailedeki Fert
Sayısı

Medeni
Durum
Genel
Memnuniyet

Frekans

Yüzde

Evet
Hayır
Evet

713
240
541

74.82
25.18
56.77

Hayır
İzleyici
Sporcu

412
831
122

43.23
87.19
12.81

Evet
Hayır

116
838

12.17
87.93

1-2
3-4
5–6
7-8
9 ve +
Evli
Bekâr
Mem.
Değil
Kararsız
Memnun

52
319
405
134
44
228
725
516

5.46
33.47
42.49
14.06
4.62
23.9
76.1
54.14

292
145

30.64
15.22

Tablo 1’den de görüleceği gibi katılımcıların %34’ü erkek, %66’sı kadındır. %23,9’u evli, %76,1’
i bekârdır. Eğitim durumunda ise %23’ü ortaöğretim ve altı, %70,3’ ü lisans mezunudur.
Katılımcıların %56,77’sinin arabası varken %43,23’ünün arabası yoktur. Katılımcıların %87,19’u
kış sporlarına seyirci olarak katılırken %12,81’i sporcu olarak katılmaktadır. Katılımcıların
%13,75’inin aylık geliri 1000 TL ve altında; %35,05’inin geliri 1001 ve 2000 TL arasında;
%27,81’inin geliri 2001 ve 3000 arasında; %13,54’ünün geliri 3001 ve 4000 TL
arasında;%5,67’sinin aylık geliri 4001 ve 5000 TL arasında; %4,30’uun geliri ise 5001 TL ve
üzerindedir. Katılımcıların %74,28’i konut sahibi iken %25,18’i konut sahibi değildir. %12,17
herhangi bir spor kulübüne üye iken %87,93 herhangi bir kulübe üye değildir. Katılımcıların
%65,69’u herhangi bir kış spor müsabakası seyretmişken %34,31’i seyretmemiştir.
Katılımcıların%54,14’ü genel olarak kış spor faaliyetlerinden memnun değil; %30,64’ü kararsız;
%15,22’si ise memnundur.
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Tablo 2: Ki-Kare Bağımsızlık Testi Sonuçları
Değişkenler

χ2

Y*a1
Y*a2
Y*a3
Y*a4
Y*a5
Y*a6
Y*a7
Y*a8
Y*a9
Y*a10
Y*a11
Y*a12
Y*a13
Y*b1
Y*b2
Y*b3
Y*b4
Y*b5
Y*b6
Y*b7
Y*c1
Y*c2
Y*c3
Y*c4
Y*c5
Y*c6
Y*c7
Y*c8
Y*c9

5,535
178,876
147,988
8,715
147,593
10,483
3,214
3,563
1,318
0,123
1,828
8,833
1,265
8,179
12,512
9,552
4,670
2,234
2,857
10,394
16,478
15,600
14,643
7,591
8,696
6,489
7,298
6,169
7,565

Serb.
Der.
2
4
2
4
4
2
4
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

P
Değeri
0,063
0,000
0,000
0,069
0,000
0,005
0,523
0,168
0,517
0,940
0,401
0,012
0,531
0,085
0,014
0,049
0,323
0,693
0,582
0,034
0,002
0,004
0,006
0,108
0,069
0,165
0,121
0,187
0,109

Değişkenler

χ2

Y*d1
Y*d2
Y*d3
Y*d4
Y*d5
Y*d6
Y*e1
Y*e2
Y*e3
Y*e4
Y*e5
Y*e6
Y*f1
Y*f2
Y*f3
Y*f4
Y*f5
Y*f6
Y*f7
Y*f8
Y*g1
Y*g2
Y*g3
Y*g4
Y*g5
Y*g6

4,901
43,329
3,463
9,806
2,361
12,330
6,706
11,921
9,120
13,874
17,121
13,438
4,328
3,573
4,449
7,210
3,289
6,173
4,690
6,075
877,376
853,168
851,329
820,010
871,268
829,622

Serb.
Der.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

P Değeri
0,298
0,000
0,483
0,044
0,670
0,015
0,152
0,018
0,058
0,008
0,002
0,009
0,363
0,467
0,349
0,125
0,511
0,187
0,321
0,194
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Burada değişken isimleri uzun olduğu için rakamlar ve sayılarla kodlanmıştır. A ile kodlanan
değişkenler sırası ile cinsiyet, yaş, medeni durum, ailedeki fert sayısı, eğitim durumu, çalışma
durumu, aylık gelir aileye ait ev, araba sahipliği, kişinin çevresinde kış sporlarıyla ilgilenen
birilerinin olup olmadığı, kış sporuna ilgisi olup olmadığı, spor kulübü üyeliği, kış oyunlarında
müsabaka seyretmesi durumu verilmiştir. B grubunda ise spor organizasyonlarına sporcu olarak,
seyirci olarak, sosyal faaliyet için, yeni arkadaşlar edinmek için, stres atmak için, eğlenmek için,
spor velisi olarak katılma durumları (1:Hiç, 2:Ara Sıra, 3:Sürekli) verilmiştir. C grubunda ise
sırasıyla; Palandöken Kayak Merkezi, Kandilli Kayak Merkezi, Konaklı Kayak Merkezi, Atlama
Kuleleri, Körling Salonu, Buz Pateni Salonu, Buz Hokeyi Salonu, Short Track Salonu, Palandöken
Kış Sporu Salonu için farkındalık tespiti (1:Bilgisi Yok, 2:Gitti, 3:Gitti ve Faaliyet Yaptı)
yapılmıştır. Daha sonraki değişkenlerde ise önerme verilerek fikir alınmaya çalışılmıştır. D (
Palandöken, Konaklı ve Kandilli Kayak Merkezleri ) ve E (Kış Sporu Salonları ve Atlama
Kuleleri) gruplarında sırasıyla; reklâm ve tanıtımın yeterlidir, ulaşım imkânları yeterlidir,
konaklama imkânları yeterlidir, kiralama, satış ve gişe işlemleri yeterlidir, yemekhane, dinlenme
ve servis üniteleri yeterlidir, düzenlenen sportif etkinlikler yeterlidir önermeleri (1:Katılmıyorum,
2:Kararsızım, 3:Katılıyorum) sorgulanmıştır. F grubunda; Çeşitli kanallarda yapılan reklâmlar
daha da artırılmalıdır, sezonun belirli dönemlerinde yerel kış sporu yarışmaları düzenlenmelidir,
sezonun belirli dönemlerinde milli kış sporu yarışmaları düzenlenmelidir, uluslararası kış
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olimpiyatlarına daha sık başvurulmalıdır, spor kulüplerinin sayısının artırılmalıdır, turizm
şirketlerinin tur ve organizasyonları artırılmalıdır, belirli büyüklüğün üzerindeki kuruluşlardan kış
sporu takımları oluşturulmalıdır, kış sporu federasyonları ilimizde daha fazla kış sporu faaliyeti
düzenlemelidir önermeleri sorgulanmıştır. Son olarak G grubunda kış sporları ile ilgili olarak;
Daha fazla milli sporcu yetiştirme olanağı sağlar, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak kalmaları
sağlanabilir, sağlıklı iletişim kurabilen bir nesil yetiştirilebilir, gençlerin zihinsel ve fiziksel
gelişimine olumlu katkıda sağlar, gençlerin kişisel gelişimlerini olumlu yönde etkiler, gençleri
sosyal medya ve internet bağımlılığından koruyabilir önermeleri sorgulanmıştır.
Tablo-2’de ki-kare bağımsızlık testine göre memnuniyet değişkeniyle ilişkisi anlamlı çıkan
değişkenler modele dâhil edilecektir. Burada herhangi bir spor salonuna üye olma durumu,
müsabaka seyretme, müsabakalara sporcu olarak katılma, seyirci olarak katılma, sosyal faaliyet
için katılma, stres atmak için katılma değişkenleri; atlama kulelerine gitme durumu, körlinge gitme
durumu, buz patenine gitme durumu, buz hokeyine gitme durumu anlamlı çıkmıştır. Önermelerden
ise tesislerin reklâm ve tanıtımını yeterlidir, tesislerin ulaşım imkânları yeterlidir, tesislerdeki
kiralama, satış ve gişe işlemleri yeterlidir, tesislerde düzenlenen sportif etkinlikler yeterlidir,
salonların kafeterya, dinlenme ve servis üniteleri yeterlidir salonların kiralama, satış ve gişe
işlemleri yeterlidir, salonların reklâm ve tanıtımı yeterlidir, salonların ulaşım imkânları yeterlidir,
çeşitli kanallarda yapılan reklâmlar daha da artırılmalıdır, sezonun belirli dönemlerinde yerel kış
sporu yarışmaları düzenlenmelidir, spor kulüplerinin sayısının artırılmalıdır, belirli büyüklüğün
üzerindeki kuruluşlardan kış sporu takımları oluşturulmalıdır, kış sporu federasyonları ilimizde
daha fazla kış sporu faaliyeti düzenlemelidir, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak kalmaları
sağlanabilir, sağlıklı iletişim kurabilen bir nesil yetiştirilebilir, gençlerin zihinsel ve fiziksel
gelişimine olumlu katkıda sağlar, gençlerin kişisel gelişimlerini olumlu yönde etkiler, gençleri
sosyal medya ve internet bağımlılığından koruyabilir önermeleri anlamlı çıkmıştır.
5. Modelin Tahmin Sonuçları

Model tahmin sonuçlarına geçmeden önce modelin paralellik varsayımını sağlayıp sağlamadığı
kontrol edilmelidir. Paralel regresyon varsayımının test edilmesi için gerekli hipotezler;
H0: Regresyon katsayıları bağımlı değişkenin tüm kategorilerinde aynıdır.
H1: Regresyon katsayıları bağımlı değişkenin tüm kategorilerinde aynı değildir.
Bu hipotezler altında kış sporları faaliyetlerinden memnuniyet değişkeni için kurulan sıralı lojistik
regresyon modelinin paralel eğriler varsayımı için yapılan testte elde edilen veriler Tablo-4’te
verilmiştir.
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Tablo 3: Paralel Eğriler Testi
-2 log
Olabilirlik
Sıfır
Hipotezi

1681,243

Genel

160,948

Ki-Kare

Serbestlik
Derecesi

P değeri

80,295

54

0,079

Burada paralel eğriler varsayımı testinin p değeri 0,079 olup bu değer 0,05’ten büyük olduğu için
(0.079>0,05) paralel eğriler varsayımı testinin sıfır hipotezi reddedilemez. Dolayısıyla regresyon
katsayılarının, bağımlı değişkenin bütün kategorileri için aynı olduğu kabul edilir. Daha sonra
kurulan model için Pseudo R2 değerlerinin incelenmesi gerekmektedir. Pseudo R2 değerleri,
bağımsız değişkenlerin, bağımlı değişkenleri ne derece açıkladığını göstermektedir (Long ve
Freese, 2006). Pseudo R2 değerleri Tablo5’te verilmiştir.
Tablo 4: Pseudo R2 Değerleri
Cox ve Snell
Nagelkerte
McFadden

0,246
0,278
0,131

Pseudo R2 değerleri sırasıyla Cox ve Snell (0,246), Nagelkerte (0,278) ve McFadden (0,131)
olarak hesaplanmıştır. Pseudo R² istatistik değerlerinden Cox ve Snell istatistik değerinin
yorumlamasının zor olmasından dolayı Nagelkerke istatistik değerine bakılmaktadır ve bu değer
bağımlı değişkenin yüzde kaçının bağımsız değişkenler tarafından açıkladığını göstermektedir.
Pseudo R² istatistik değerleri, lojistik regresyon analizinde iyi bir ölçüt olmadığı için analizlerde
genellikle düşük çıkmaktadır (Orçanlı ve diğ., 2018: 11). Son olarak modelin tahmin sonuçları
Odds Oranları ve varyans şişirme faktörleri (VIF) Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5: Sıralı Logit Model Tahmini
Değişken
A12
(Ref:Hayır)
Evet
A13
(Ref:Hayır)
Evet
B1
(Ref:Sürekli)
Hiç
Ara Sıra
B2
(Ref:Sürekli)
Hiç
Ara Sıra
B3
(Ref:Sürekli)
Hiç
Ara Sıra
B5
(Ref:Sürekli)
Hiç
Ara Sıra
C4 (Ref:Faal)

OR

Parametre

St.
Hata

Wald

Serb.
Der.

pdeğeri

%95 Güven Aralığı

VIF

0,2066

-1.577***

0.468

11.343

1

0.001

-2.494

-0.659

1,157

1,927

0.656**

0.297

4.862

1

0.027

0.073

1.238

1,360

0,126
0,161

-2,069**
-1.829*

0,920
0.989

5,060
3.419

1
1

0,024
0,064

-3,872
-3,768

-0,266
0,110

1,304
1,501

0,222
1,039

-1,504**
0,038

0,626
0,602

5,763
0,004

1
1

0,016
0,950

-2,732
-1,141

-0,276
1,217

1,768
1,532

0,126
0,462

-2,074***
-0,772

0,553
0,528

14,078
2,142

1
1

0,000
0,143

-3,158
-1,807

-0,991
0,262

1,792
1,547

3,353
0,708

1,210**
-0,345

0,471
0,426

6,591
0,655

1
1

0,010
0,418

0,286
-1,179

2,134
0,490

1,626
1,667
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Bilgisi Yok
Gitti
C5 (Ref:Faal)
Bilgisi Yok
Gitti
C6 (Ref:Faal)
Bilgisi Yok
Gitti
C7 (Ref:Faal)
Bilgisi Yok
Gitti
D1
(Ref:Katılıyor)
Katılmıyor
Kararsız
D2
(Ref:Katılıyor)
Katılmıyor
Kararsız
D4
(Ref:Katılıyor)
Katılmıyor
Kararsız
D6
(Ref:Katılıyor)
Katılmıyor
Kararsız
E1
(Ref:Katılıyor)
Katılmıyor
Kararsız
E2
(Ref:Katılıyor)
Katılmıyor
Kararsız
E4
(Ref:Katılıyor)
Katılmıyor
Kararsız
E5
(Ref:Katılıyor)
Katılmıyor
Kararsız
F1
(Ref:Katılıyor)
Katılmıyor
Kararsız
F2
(Ref:Katılıyor)
Katılmıyor
Kararsız
F5
(Ref:Katılıyor)
Katılmıyor
Kararsız
F7
(Ref:Katılıyor)
Katılmıyor
Kararsız
F8
(Ref:Katılıyor)
Katılmıyor
Kararsız
G2
(Ref:Katılıyor)
Katılmıyor
Kararsız
G3
(Ref:Katılıyor)
Katılmıyor
Kararsız
G4
(Ref:Katılıyor)
Katılmıyor
Kararsız

0,177
0,200

-1,729***
-1,609***

0,539
0,547

10,302
8,660

1
1

0,001
0,003

-2,784
-2,680

-0673
-0,537

1,627
1,802

0,610
0,188

-0,495
-1,671**

0,591
0,715

0,701
5,463

1
1

0,402
0,019

-1,654
-3,072

0,664
-0,270

1,638
1,582

4,314
4,637

1,462***
1,534***

0,449
0,508

10,597
9,112

1
1

0,001
0,003

0,582
0,538

2,341
2,530

1,756
1,987

5,518
5,043

1,708***
1,618**

0,610
0,709

7,844
5,209

1
1

0,005
0,022

0,513
0,228

2,903
3,007

1,730
1,544

0,689
0,350

-0,372
-1,049**

0,444
0,434

0,702
5,848

1
1

0,402
0,016

-1,241
-1,899

0,498
-0,199

1,582
1,547

1,108
3,916

0,103
1,365***

0,425
0,405

0,059
11,343

1
1

0,809
0,001

-0,730
0,570

0,936
2,159

1,826
1,602

1,401
1,547

0,337
0,436

0,463
0,426

0,531
1,044

1
1

0,466
0,307

-0,570
-0,400

1,245
1,271

1,668
1,479

0,182
0,185

-1,705***
-1,688***

0,442
0,391

14,890
18,675

1
1

0,000
0,000

-2,570
-2,453

-0,839
-0,922

1,617
1,781

1,568
1,349

0,450
0,299

0,469
0,437

0,920
0,469

1
1

0,338
0,494

-0,469
-0,558

1,368
1,157

1,719
1,803

0,302
0,928

-1,198***
-0,075

0,441
0,404

7,375
0,034

1
1

0,007
0,853

-2,063
-0,866

-0,333
0,716

1,874
1,688

0,553
1,015

-0,592
0,015

0,545
0,479

1,180
0,001

1
1

0,277
0,975

-1,661
-0,923

0,476
0,953

2,134
2,036

0,162
0,514

-1,818***
-0,666

0,490
0,444

13,756
2,252

1
1

0,000
0,133

-2,779
-1,536

-0,857
0,204

2,115
1,936

5,624
1,624

1,727***
0,485

0,605
0,506

8,151
0,917

1
1

0,004
0,338

0,542
-0,508

2,913
1,477

2,366
2,108

0,093
0,631

-2,371***
-0,461

0,820
0,504

8,360
0,839

1
1

0,004
0,360

-3,979
-1,448

-0,764
0,526

2,924
2,708

3,083
0,104

1,126
-2,265***

0,712
0,504

2,506
20,186

1
1

0,113
0,000

-0,268
-3,253

2,521
-1,277

2,392
2,101

6,931
1,491

1,936***
0,400

0,717
0,478

7,286
0,700

1
1

0,007
0,403

0,530
-0,537

3,341
1,337

2,349
2,144

4,491
1,448

1,502***
0,370

0,682
0,533

4,854
0,482

1
1

0,028
0,488

0,166
-0,674

2,838
1,414

2,578
2,388

0,154
0,447

-1,872***
-0,806

0,726
0,567

6,639
2,016

1
1

0,010
0,156

-3,295
-1,918

-0,448
0,306

2,611
2,408

0,815
9.449

-0,205
2,246***

0,864
0,688

0,056
10,663

1
1

0,812
0,001

-1,900
0,898

1,489
3,594

2,602
2,417

0,144
4,637

-1,940*
1,534**

0,997
0,703

3,787
4,758

1
1

0,052
0,029

-3,894
0,156

0,014
2,912

3,270
3,189
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G5
(Ref:Katılıyor)
Katılmıyor
Kararsız
G6
(Ref:Katılıyor)
Katılmıyor
Kararsız

0,296
0,285

-1,219
-1,257*

0,956
0,709

1,627
3,143

1
1

0,202
0,076

-3,093
-2,646

0,654
0,133

2,939
2,803

2,349
0,796

0,854
-0,228

0,612
0,531

1,946
0,184

1
1

0,163
0,668

-0,346
-1,270

2,054
0,813

1,968
1,874

Anlamlılık düzeyleri %10, %5, %1 sırasıyla *, **, *** ile belirtilmiştir.

Tablo 5’ten görüleceği gibi bazı değişkenler artırıcı, bazıları ise azaltıcı etki oluşturmaktadır.
Varyans şişkinlik faktörlerinin (VIF) ise tamamının 5’in altında olduğu için çoklu doğrusallık
probleminin olmadığına karar verilmiştir.
6.Sonuç
Spor etkinlikleri gerek ev sahibi bölgede yaşayanlar için gerekse bu bölgenin genel anlamda
gelişmesi için vazgeçilmez bir unsurdur. Bu anlamda Erzurum halkı genel anlamda kış sporları
faaliyetlerinden memnun olup; memnun olmayanlar ise genellikle faaliyetlerin daha da
canlandırılması gerektiğini belirten ifadeleri savunmuşlardır. Çalışmada memnuniyet durumu
sıralı logit modeli ile incelenmiş olup bu çalışma daha sonra yapılacak memnuniyet araştırmaları
için bir örnek teşkil etmektedir.
Kış spor kulüplerinden birine üye olanların, olmayanlara göre kış spor faaliyetlerinden memnun
olma olasılığı %79 daha azdır. Kış spor müsabakalarından en az birini seyredenlerin
seyretmeyenlere göre memnun olma olasılığı %93 daha fazladır. Faaliyetlere sporcu olarak
katılmayanların katılanlara göre memnun olma olasılığı %87 da az iken ara sıra katılanların
katılanlara göre memnun olma olasılığı %84 daha azdır. Kış spor faaliyetlerine seyirci olarak
katılmayanların katılanlara göre memnun olma olasılığı %78 daha azdır. Sosyal faaliyet için
katılmayanların katılanlara göre memnun olma olasılığı %87 daha azdır. Stres atmak için
katılmayanların katılanlara göre memnun olma olasılığı 3,35 kat daha fazladır.
Atlama Kuleleri hakkında bilgisi olmayanların faal olarak gidenler göre memnun olma olasılığı
%82 daha az iken; ara sıra gidenlerin faal olarak katılanlara göre memnun olma olasılığı %80 daha
azdır. Körling Salonu’na ara sıra gidenlerin faal olarak gidenlere göre memnun olma olasılığı %81
daha azdır. Buz Pateni Salonu hakkında bilgisi olmayanların faal olarak gidenlere göre memnun
olma olasılığı 4,31 kat daha fazla iken ara sıra gidenlerin faal olarak katılanlara göre memnun olma
olasılığı 4,64 kat daha fazladır. Buz Hokeyi Salonu hakkında bilgisi olmayanların faal olarak
gidenlere göre memnun olma olasılığı 5,518 kat daha fazla iken; ara sıra gidenlerin faal olarak
gidenlere göre memnun olma olasılığı 5,043 kat daha fazladır. Palandöken, Konaklı ve Kandilli
Kayak Merkezleri için tesislerin reklâm ve tanıtımının yeterli olduğu konusunda kararsız olanların
katılanlara göre memnun olma olasılığı %65 daha azdır. Tesislerin ulaşım imkânlarının yeterli
olduğu konusunda kararsız olanların katılanlara göre memnu olma olasılığı 3,92 kat daha fazladır.
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Tesislerde düzenlenen sportif etkinliklerin yeterli olduğuna katılmayanların katılanlar göre
memnun olma olasılığı %82 daha az iken; kararsız olanların katılanlara göre memnun olma
olasılığı %82 daha azdır.
Kış spor salonlar ve atlama kuleleri için salonların ulaşım imkânlarının yeterli olduğuna
katılmayanların katılanlara göre memnun olma olasılığı %70 daha azdır. Salonların kafeterya,
dinlenme ve servis üniteleri yeterli olduğuna katılmayanların katılanlara göre memnun olma
olasılığı %84 daha azdır.
Çeşitli kanallarda yapılan reklâmlar daha da artırılması gerektiği fikrine katılmayanların
katılanlara göre memnun olma olasılığı 5,62 kat daha fazladır. Sezonun belirli dönemlerinde yerel
kış sporu yarışmaları düzenlenmesi gerektiğine katılmayanların katılanlara göre memnun olma
olasılığı %90 daha azdır. Spor kulüplerinin sayısının artırılması gerektiği konusunda kararsız
olanların katılanlara göre memnun olma olasılığı %90 daha azdır. Kış sporu federasyonları
ilimizde daha fazla kış sporu faaliyeti düzenlemesi gerektiğine katılmayanların katılanlara göre
memnun olma olasılığı 4,49 kat daha fazladır. Kış spor faaliyetleri için; gençlerin kötü
alışkanlıklardan uzak kalmalarının sağlanabileceğine katılmayanların katılanlara göre memnun
olma olasılığı %85 daha azdır. Kış spor faaliyetleri ile daha sağlıklı iletişim kurabilen bir nesil
yetiştirilebileceği konusunda kararsız olanların katılanlara göre memnun olma olasılığı 9,45 kat
daha fazladır. Kış spor faaliyetlerinin, gençlerin zihinsel ve fiziksel gelişimine olumlu katkı
sağlayacağına katılmayanların katılanlara göre memnun olma olasılığı %86 daha az iken;
kararsızların katılanlara göre memnun olma olasılığı 4,64 kat daha fazladır. Gençlerin kişisel
gelişimlerini olumlu yönde etkileyeceği konusunda kararsız olanların katılanlara göre memnun
olma olasılığı %72 daha azdır.
Turizm potansiyeli bir hayli yüksek olan Erzurum ilinin bu faaliyetler için en önemli merkez
olması ilgili kişilerin ve kurumların öncelikli hedefi olmalı, daha gelişmiş bir turizm şehri için
daha fazla kış spor faaliyeti düzenlenmeli ve hizmet kalitesinin maksimum seviyeye getirilmesi
için yetkili kişiler tarafından bir hayli çaba gösterilmelidir.
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Exploring Psychological Well-Being in Adana
Gülsen KIRAL1
Ersin KIRAL2
Can MAVRUK3
Abstract

The article examines the extent to which socioeconomic variables affect psychological
well-being and depression, and psychological well-being factors affect life satisfaction.
Linear regression model is used to explain PWB by socioeconomic variables and stepwise
linear regression models to explain life satisfaction by the variables of psychological wellbeing. Results indicate that (1) for the whole sample self acceptance, positive relations,
personal growth and purpose in life were best predictors of life satisfaction (2) sex, being
married, having GPA less than 2 and having illiterate father were most significant factors
on PWB, (3) Income, mother education and staying at a house or with family are most
significant factors on depression, (4) for young individuals, mothers being unemployed or
being housewife was the most effective predictor of depression whereas for the total sample
mother education was the most effective predictor.
Keywords: Psychological well-being, Correlation, Linear regression
JEL Classification: I31, C10, C25

Adana’da Psikolojik Refahı Keşfetme
Özet

Makale, sosyoekonomik değişkenlerin psikolojik refah ve depresyonu ve psikolojik refah
faktörlerinin yaşam memnuniyetini ne ölçüde etkilediğini incelemektedir. PWB'yi
sosyoekonomik değişkenler ile açıklamak için doğrusal regresyon modeli ve yaşam
memnuniyetini psikolojik refah değişkenleri ile açıklamak için adımsal doğrusal regresyon
modelleri kullanılmıştır. Bulgular gösteriyor ki, (1) tüm örneklemde kendini kabul, pozitif
ilişkiler, kişisel gelişim ve yaşamdaki amacının yaşam memnuniyeti için en iyi tahmin
edicilerdir (2) cinsiyet, evli olma, 2'den düşük not ortalamasına sahip olma ve babanın
okuma yazma bilmemesi psikolojik refah üzerinde en anlamlı faktörlerdir (3) Gelir, anne
eğitimi ve bir evde ya da aile ile kalmak depresyon üzerindeki en anlamlı faktörlerdir, (4)
genç bireyler için, annenin işsiz ya da ev kadını olması depresyonun en etkili tahmin edicisi
iken, toplam örneklemde anne eğitimi en etkili tahmin edicidir.
Anahtar Kelimeler: Psikolojik Refah, Korelasyon, Lineer Regresyon.
JEL Sınıflaması: I31, C10, C25

1. Introduction

A substantial amount of work has been done on Psychological Well-Being (PWB) which are
related to different attributes such as health and aging (Clarke, Marshall, Ryff & Wheaton, 2001),
spiritual well-being (Dierendonck, 2005), age and sex differences (Ryff 1989; Ryff &
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Keyes,1995), eudaimonic well-being (Ryff & Singer, 2008), life history (Kitamura & Kishida,
2004), economic and social determinants (Shields, 2005), age resilience (Sagone & Caroli, 2014).
Numerous studies in the literature have used or modified Ryff’s 1989 study such as Dierendonck
et al. (2008) for Spain, Sagone & Caroli (2014) for Italy, Cheng & Chan (2005) in China, Kitamura
& Kishida (2004) for Japan. Dirk & Dierendonck (2005) for Netherlands, Clarke et. al (2001) for
Canada.
The importance for this research emerges from the current debate for better living conditions and
improving well-being in Adana, which can actually reflect the psychology of the society in a
positive manner. The fourth largest city of Turkey, Adana, was divided into two cities long time
ago and therefore got smaller in size and in population. The citizens of the city has suffered badly
from economic contraction and high unemployment since then. Inflow of unemployed Syrian
refugees has worsen the living conditions of the citizens of Adana in the last decade. Under these
living conditions psychological well-being and life satisfaction (LS) of Adana residents were not
measured by now. Hence, to fill the gap in the literature, there was a need to measure PWB, LS
and depression (CES-D).
The article aims to answer the questions of how socioeconomic variables such as income,
education, age and sex affect PWB and depression and how PWB components affect life
satisfaction. Linear regression model is used to explain PWB by socioeconomic variables and
stepwise linear regression models to explain life satisfaction by the latent variables of
psychological well-being. Age and sex difference of PWB are determined for Adana. First,
descriptive statistics of PWB with respect to socioeconomic variables will be provided
2. Literature

Diener et. al. (1985) reported the development and validation of a scale to measure global life
satisfaction, the Satisfaction With Life Scale (SWLS). Among the various components of
subjective well-being, the SWLS was narrowly focused to assess global life satisfaction and did
not tap related constructs such as positive affect or loneliness. The SWLS was shown to have
favorable psychometric properties, including high internal consistency and high temporal
reliability. Scores on the SWLS correlated moderately to highly with other measures of subjective
well-being, and correlated predictably with specific personality characteristics. It was noted that
the SWLS was suited for use with different age groups, and other potential uses of the scale are
discussed.
Dierendonck (2005) examined the factorial and content validity of Ryff's Scales of Psychological
Well-being (SPWB) in a sample of psychology students (N=233) and a sample of professionals
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from a diverse occupational background (N=420). The psychometric quality of the SPWB was
tested for the versions with 3-items, 9-items and 14-items. The factorial validity was only
acceptable for the 3-items per scale version. However, the internal consistency of these 3-items
scales was below generally accepted levels. Therefore, it was suggested to reduce the length of the
14-item scales to 6, 7 or 8 items, depending on the specific subscale. This resulted in an improved
overall psychometric quality. In addition, two new scales were developed that together refer to
spiritual well-being. A second order factor analysis, including vitality, happiness, self-esteem and
the Big Five personality dimensions, revealed four underlying dimensions of positive
psychological health: subjective well-being, self-actualization, interpersonal relations and
autonomy.
Dierendonck et. al. (2008) aimed to provide researchers interested in using Ryff’s scales of
psychological well-being with additional information to make an informed decision on the scales
and items to use. The authors have built on the discussion in the literature on the six factor structure
of that measure. An alternative shortened version of this well-being measure was analyzed in a
combined Spanish language sample from Spain and Columbia. Using confirmatory factor analysis,
one-, two-, three- and six-factor models were compared. The results showed that indeed four out
the six dimensions overlapped considerably. Nevertheless, the model that fit the data best was the
six factor model with one underlying second order well-being factor, confirming Ryff’s model in
a non-Anglo–Saxon culture.
Radloff (1977) introduced the CES-D scale which is a short self-report scale designed to measure
depressive symptomatology in the general population. The items of the scale were symptoms
associated with depression which have been used in previously validated longer scales. The new
scale was tested in household interview surveys and in psychiatric settings. It was found to have
very high internal consistency and adequate test-retest repeatability. Validity was established by
patterns of correlations with other self-report measures, by correlations with clinical ratings of
depression, and by relationships with other variables which support its construct validity.
Reliability, validity, and factor structure were similar across a wide variety of demographic
characteristics in the general population samples tested.
Ryff (1989) operationalized the aspects of well-being derived from the related literature (i.e., selfacceptance, positive relations with others, autonomy, environmental mastery, purpose in life, and
personal growth). The author had 321 men and women, divided among young, middle-aged, and
older adults, who rated themselves on these measures along with six instruments prominent in
earlier studies (i.e., affect balance, life satisfaction, self-esteem, morale, locus of control,
depression). Results revealed that positive relations with others, autonomy, purpose in life, and
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personal growth were not strongly tied to prior assessment indexes, thereby supporting the claim
that key aspects of positive functioning have not been represented in the empirical arena.
Furthermore, age profiles revealed a more differentiated pattern of well-being than is evident in
prior research.
Ryff & Keyes (1995) have tested a theoretical model of psychological well-being that
encompasses six distinct dimensions of wellness (Autonomy, Environmental Mastery, Personal
Growth, Positive Relations With Others, Purpose in Life, Self-Acceptance) with data from a
nationally representative sample of adults, aged 25 and older, who participated in telephone
interviews. Confirmatory factor analyses provided support for the proposed six-factor model, with
a single second-order super factor. The model was superior in fit over single-factor and other
artifactual models. Age and sex differences on the various well-being dimensions replicated prior
findings. Comparisons with other frequently used indicators (positive and negative affect, life
satisfaction) demonstrated that the latter neglected key aspects of positive functioning emphasized
in theories of health and well-being.
3. Method

Ryff’s 42 item six point scale PWB survey is conducted online to 1506 people in Adana. PWB
questionnaire shortened to five point scale based on six factors is included in the survey of the
study. Sample includes around 1506 surveyed adults in Adana. Negative phrased items were
recoded to match positive phrased items. Factor scores are found from combining respond scores
of each factor which includes seven questions. The six factors (latent variables) are autonomy
(AU), environmental mastery (EM), personal growth (PG), positive relations (PR), pupose in life
(PL) and self acceptance (SA) (Ryff & Keyes, 1995, p.721). Ryff’s questions of the six factors are
AU: 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37; EM: 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38; PG: 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39; PR: 4, 10,
16, 22, 28, 34, 40; PL: 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41; SA: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. These six factors are
included as independent variables and life satisfaction as dependent variable in a linear regression
model. The factors are intercorrelated and correlated with life satisfaction and depression (CES-D
scale). The relationship between mean scores of the latent variables and age groups is analyzed.
A linear regression model with stepwise method
LS = β0 + ∑βiPWBi+εi

(1)

is used where PWBi indicates total scores of the Ryff’s variables, εi is the error term and LS is total
life satisfaction score. LS includes three items: “In most ways my life is close to my ideal”, I am
satisfied with my life” and “So far I have gotten the important things I want in life” (Diener et. al,
1985, p.72).
1112

19. ULUSLARARASI EYİ SEMPOZYUMU TAM METİN BİLDİRİ KİTABI (17-20 EKİM 2018)

A second linear regression model is used for the relationship between socioeconomic variables
and PWB:
PWB = β0 + ∑βiSEi + εi

(2)

where SEi are socioeconomic variables and PWB is the total score of all items of the six
subscales.
An ordinal logistic regression model will be used to measure level of total depression
D = β0 + ∑βiSEi + εi

(3)

Depression measure will be based on the question of CES-D scale (Radloff, 1977, p.387): ”How
often you have felt depressed during the past week”
4.Finding and Discussion

66% of the respondents was female and 34% was male. 72% was in age 17-24 and 18% was in
age 25-34. 27% had a monthly expenditure of 300-499, 23% had 500-750 and 21,4% had over
751. 66,7% of mothers was housewife, 11,8% of fathers was unemployed, 24,4% of fathers was
worker and 15,9% was officer. 45% of the mothers was illeterate and 26% was high school
graduate. 40% of fathers was illeterate and 31% was high school graduate.
Now we apply model (2) to some socioeconomic variables. When sex, age, income and education
are included in the model, the results indicate that education and income is the most significant
predictors of PWB. Regression is significant at 1% (p <.001). When we add marriage, the results
indicate that education and marriage are the most significant predictors of PWB. Regression is
significant at 1% (p<.001). Controlling for housing indicates that housing is not a significant
predictor of PWB.
Figure 1 shows the mean plots of the six components based on age categories. On the horizontal
scale 1 indicates age 17-24 and the others indicate 25-34, 35-44, 45-54 and 55-64 respectively. PG
shows a decrease for olders after a piecewise increase up to age 54. EM shows no age difference
for youngers and for olders, but shows a piecewise decrease for middle age. SA shows a similar
behavior to EM except a slight increase for oldest age. AU shows a peak for the middle age group.
PL and PR both increase for youngest and oldest group and decrease for the middle age groups.
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Figure 1: The Relationship Between Age Category and Mean Scores of PWB Factors

Figure 2: The box plot of age and total PWB score.

When age categories 3, 4 and 5 are merged to 3 holding 1 and 2 same with total PWB scores,
highest PWB occurs in ages 25-34, lowest occurs in ages 45+ as shown in Figure 2.
Stepwise linear regression method is used with PWB and LS. Table 1 indicates the best predictor
models for the total sample, females and males. Statistical analysis of the effect of psychological
well being on life satisfaction shows that self acceptance, personal growth, autonomy and purpose
in life are best predictors of life satisfaction for the total sample. For females self acceptance,
personal growth and autonomy are best predictors of life satisfaction.
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Table 1. Stepwise Linear Regression with PWB and LS
R

Model for
total sample
(n=956)

Model for
females
(n=644)

Model for
males
(n=311)

Self acceptance
Personal growth
Autonomy
Purpose in life

Self acceptance
Personal growth
Autonomy
Self acceptance
Positive
relations
Personal growth
Purpose in life.

.790

.810

.706

Adjusted R2

.622

.656

.493

Beta

t

Sig.

.665

26.512

.000

.188

6.639

.000

-.084

-3.666

.000

.070

2.569

.010

.674

23.158

.000

.255

8.930

.000

-.068

-2.536

.001

,633

13,443

,000

,142

2,876

,004

,113

2,356

,019

-,098

-2,240

,026

F

Sig.

394.51

.000

408.32

.000

101.46

.000

Source: Own Elaboration

As for males self acceptance, positive relations, personal growth and purpose in life are best
predictors of life satisfaction.
Lineer regression model with dependent variable total PWB and predictors constant, income, sex,
fathereduc1, gpa1, marital2, stay1, age2, fathereduc2, marital1, gpa2, stay2, age1 is significant
since p value 0,000 is less than 0,05.
Sex, being married (marital1), having GPA less than 2 and having illiterate father are found to be
effective factors on PWB. Males total PWB score is 4,237 units more than females total PWB
score. PWB total score of those who are married is 14,620 units lower than that of the others. PWB
total score of individuals having GPA less than 2 is 6,034 units more than that of individuals having
GPA over 3,0. Total PWB score of individuals whose father is high school graduate is 2,469 units
more compared to those whose father is illeterate.
Lineer regression model is used with total depression score and SE variables. It seems that
depression increases by age. This result is in line with the literature findings. According to
Rothermund & Brandtstadter (2003), depressive symptoms increase with age. According to
Mirowsky and Ross (1992), depression may seem to increase by age, because organic decline
produces physiological effects similar to those in depression, because women suffer greater
depression than men but live longer or because formal education reduces depression throughout
the life time and was less available to older generations.
The results of this study indicates that one unit increase in age increases depression by 0.077. GPA
and family income have negative effects on depression, whereas age has positive effect. One unit
increase in GPA decreases mean depression by 0.042. Family income did not decrease mean level
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of depression significantly. Females rate of being in depression is higher compared to males.
Females mean depression value is 0.066 unit greater than males.
ANOVA results show that lineer regression model with dependent variable total depression and
predictors constant, income, mjob1, sex, motheredu, gpa1, mjob2, age2, stay1, gpa2, stay2, age1
is significant since p value 0,000 is less than 0,05.
Coefficient estimates show that income, mother education and staying at a house or with family
are significant factors on depression. Even though significant, income seems to be ineffective on
depression. Total depression score of individuals residing at a house or staying with the family is
3,712 units lower compared to those residing elsewhere. Total depression score of individuals
whose mothers are educated is 1,156 units lower than that of the individuals whose mothers are
illiterate.
5. Conclusion and Suggestion

The study first determined how life satisfaction is affected by the components of psychological
well-being. Our statistical analysis showed for the whole sample that self acceptance, positive
relations, personal growth and purpose in life were best predictors of life satisfaction. For females,
self acceptance, personal growth and autonomy and for males, self acceptance, personal growth,
autonomy and purpose in life are best predictors of life satisfaction.
Sex, being married, having GPA less than 2 and having illiterate father were most significant
factors on PWB. PWB of individuals who are married was substantially lower compared to the
others. Income, mother education and staying at a house or with family are most significant factors
on depression. For young individuals mothers being unemployed or being housewife was the most
effective predictor of depression whereas for the total sample mother education was the most
effective predictor.
Constraints of this study are that spatial aspects were not included in this study and area of the
study was confined to Adana. In addition, the measure of PWB was only based on one scale.
The findings may help local authorities to enhance psychological well-being of the residents of
Adana. For future studies, place effects of psychological well-being on life satisfaction may be
considered. Furthermore, the study can be expanded to the nation.
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Finding The Best Machine Learning Algorithms in Predicting The Successes of 8th Grade
Turkish Students
Enes FİLİZ1
Öyküm Esra AŞKIN2
Ersoy ÖZ3
Abstract

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) has been conducted for
every four years and this study evaluates the mathematics and science students’ academic
achievement. TIMSS data set includes many variables and information and machine
learning algorithms are generally used in describing, clustering and predicting such this
huge data. In this study, TIMSS 2015 Turkey results are analyzed by using some machine
learning algorithms such as k-nearest neighbor, naïve Bayes, Artifical Neural Networks, C
4.5, Random Forest, and Reptree algorithms in order to evaluate the algorithms in terms of
their classification performance. The main purpose of this study is comparing the
performance of machine learning algorithms by using many selection criteria. While
selecting the best performed method, most important factors in classification are extracted.
Keywords: TIMSS-2015, Classification, ROC area, Kappa Statistics, Machine learning.
JEL Classification: C02, I20, I21.

1. Introduction
The TIMSS data set allows researchers to make comparisons between students' achievements at
the international level, and this study helps educational decision makers to carry out preventive
actions against successful academic strategies. It has been conducted every four years and deals
with mathematics and science achievement for the students at 4th and 8th grade. TIMSS study not
only provides information about the effects of policy and practice in education system of each
participating country, it also enables researchers to make comparisons between results in terms of
students’ achievement (Mullis et all. 2012).
The main goal of data mining is to explore useful hidden patterns from the huge data sets. Unlike
the traditional statistical methods, data mining methods do not require the linearity, variance
homogeneity and normality assumptions (more flexible). Using data mining methods in the field
of education has a special name, "educational data mining". EDM has been widely used in order
to guides educators and education planners to discover hidden useful information. The main ideas
of EDM were discussed in detail by Romero and Ventura (2007) and an extensive literature review
was given for the period between 1995 and 2005.
Education Data Mining (EDM) is a research area that explores, analyzes and explains the results
stored in student databases to understand the performance of a student learning process and to
increase its success (Campagni, Merlini, Sprugnoli & Verri, 2015). One of the most important
Arş. Gör., enesf@yildiz.edu.tr, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü
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aspects of the widen usage of EDM is the lack of assumptions such as normality, homogeneity of
covariances and normal distribution, in contrast to standard statistical approaches (Han, Kamber
& Pei, 2012; Sinharay, 2016).
2. Literature Review
Machine learning methods are firstly used in 1997 by Mitchell and then applied many scientific
areas, especially in educational researches. Topçu, Erbilgin and Arıkan (2016) used machine
learning algorithms and showed that educational resources are an important factor in success. Also,
many important studies showed that academic achievement is correlated with parental educational
level and home educational resources (Berberoğlu, Çelebi, Özdemir, Uysal and Yayan, 2003;
Topçu, Erbilgin and Arıkan, 2016; Wößmann, 2005).
Several studies within the concept of EDM have been carried out in recent literature in order to
provide reliable solutions regarding to educational phenomena. Cortez and Silva (2008), applied
four supervised learning methods such as decision tree, random forest, neural networks and
support vector machines for building a model based on the student performance of secondary
schools in Portugal. Ramaswami and Bhaskaran (2010), collected the data from higher education
students and constructed a prediction model based on CHAID which is the most commonly used
decision tree algorithm. Kotsiantis, Pierrakeas, and Pintelas (2010), investigated the prediction
performance of six different machine learning methods/algorithms: decision tree/C4.5, neural
networks/the back propagation, Bayesian network/Naive Bayes, instance-based learning/k-nearest
neighbor, logistic regression/maximum likelihood and support vector machines/sequential
minimal optimization. Alivernini (2013), Abad and Lopez (2017), Idil, Narli and Aksoy (2016),
dealt with the decision trees to construct student-based models which ensure the classification and
prediction truly, but with using different algorithms such as CART, J48 and C5.0, respectively.
3. Methodology
This study compares six machine learning algorithms in terms of their classification performances:
k-nearest neighbor (k-NN), naïve Bayes (NB), artificial neural networks (ANN), C4.5, Random
Forest (RF), and Reptree (RT). To evaluate the performances of classifiers, true positive rates (TP),
Kappa statistics and receiver operating characteristic (ROC) are used. Analyses are performed to
the 8th grade Turkish students’ science data. According to the average score of TIMSS study,
students’ scores are transformed into binary variables and taken as dependent variable. 37 variables
are chosen as potential affecting variables of success and taken as independent variables. The
analyses are performed by using WEKA.
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3.1. Decision Tree

Decision tree is the most popular data mining methods which can be used in both classification
and prediction. A decision tree is a flowchart-like tree structure and classification rules can be
easily extracted from generated tree. In this study, 3 widely used decision tree algorithms (C 4.5,
Random Forest, Reptree) are used. These algorithms are often preferred by researchers due to their
classification successes.
3.1.1. Random Forest

Random Forest can be simply described as a combination of tree-structured classifiers (Breiman,
2001). In this algorithm, a tree is trained on a subset of training samples and each tree generates a
decision for classification. Votes are collected from trees and the classification which has the most
votes is selected by the forests.
3.1.2. Reptree

This approach is designed with the logic of the regression tree. The algorithm makes different trees
in different iterations and selects the best tree from all the trees obtained. Uses the average square
error criterion in tree cutting and Selection (Kalmegh, 2015).
3.1.3. C4.5

J48 is an open source Weka implementation of C4.5. It can also reveal a dual decision tree by
using the entropy of knowledge. This algorithm can be applied successfully in most pattern
recognition problems (Quinlan, 2014).
3.2. Naive Bayes

Naive Bayes classifier can be described as a special form of Bayesian network. The algorithm has
its name, naive, because two assumptions need to be met. Firstly, factors should be conditionally
independent with respect to class. Secondly, it is assumed that factors affected the interested
outcome are not hidden, in other words there is no latent factors that influenced the prediction
(John and Langley, 1995). When the assumption of independency is satisfied, the learning process
of Bayesian classifiers becomes simpler and the optimal assignment is achieved by using vector
of observable factors.
3.3. Artifical Neural Networks

Neural networks are widely used computational models and the main idea is to mimic the process
of human brain. Algorithms of NNs are used as an alternative of standard statistical techniques in
prediction and classification due to having following benefits: Like human brain, NNs have the
ability of learning and generalizing from past experience. NNs are easily overcome with complex
non-linear relationship between inputs (independent variables) and outputs (dependent variables),
and there is no need to make priori assumptions about the mathematical forms between inputs and
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outputs. NNs are robust to noisy, missing and incomplete data. Possible interactions among inputs
can be easily determined by NNs (Han, Kamber, & Pei, 2012).
3.4. k-Nearest Neighbor

In order to make a classification in a data set, it finds the nearest neighbors between variables. The
success of this algorithm depends on the distance between the neighbors, an appropriate similarity
function, and the value determined for the k parameter (Li, Yu & Lu, 2003).
4. Classification Criteria
While searching the best performer algorithm, different performance measures are used in order
to assess the classifiers. The measures used in this study are: Kappa statistics, True positive (TP)
rate (sensitivity) and the area of Receiver Operating Characteristic (ROC) curve.
Kappa Statistics; It is used to measure the estimation performance of a classification model. It is
an appropriate statistics to measure the agreement for categorical variables. It is also a numerical
value based on the chi-square table (Donner & Klar, 1996).
TP Rate; True positive (TP) rate, sometimes called as sensitivity, is the proportion of positives that
are classified correctly.
Roc Curve; Receiver Operating Characteristic (ROC) curve is an illustration of how a classifier
performed and has been widely used in the evaluation of classification algorithms performances
(Bradley, 1997). ROC curve is drawn by using (TP rate) on the Y- axis and (1-TN rate) on the Xaxis at every possible thresholds. A higher value of ROC area suggests a better classification is
achieved by the related algorithm.
5. Application
5.1. Data set

The data of the TIMSS is used in this study (for 8th grade Turkish students’ science results). Some
missing and inaccurate values are exist, so some students’ data are excluded from the analysis and
the organized data set contains 4,481 students information. Dependent variable is chosen as the
first plausible value of science test.
If the score of a student is higher than the average 500, then the student is labelled as successful
and the student’s score is coded as 1. On the other hand, if the score of a student is lower than 500,
then the student is in the non-successful group and related score is coded as 0.
The dataset is split in two parts (training set and test set). The system is trained by training sets
and the performance evaluation is done by testing sets. In this study, a common technique called
10-fold cross validation (Stone, 1974) is used in order to assess the classification performance of
algorithms. This technique splits the data into 10 equal sets (folds). One of set is used for training
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and 9 sets are used for testing. This process is repeated 10 times and the average of k results are
recorded as classification accuracy of related classifier.
In order to find out which factors are effective in science achievement in Table 1, 37 questionnaire
questions are shown as potentially affecting factors.
Table 1. Student Related Factors
Factor Name
ITSEX

Description
Sex of Students

Domain
1= Female, 2=Male

BSBG03

OFTEN SPEAK AT HOME

1=Always, 2=Almost Always, 3=Sometimes, 4= Never

BSBG05

DIGITAL INFORMATION DEVICES

BSBG06A

COMPUTER TABLET OWN

1=None, 2=1-3 devices, 3=4-6 devices, 4=7-10 devices, 5= More than 10
device
1=Yes, 2=No

BSBG06B

COMPUTER TABLET SHARED

1=Yes, 2=No

BSBG06C

STUDY DESK

1=Yes, 2=No

BSBG06D

OWN ROOM

1=Yes, 2=No

BSBG06E

INTERNET CONNECTION

1=Yes, 2=No

BSBG06F

OWN MOBILE PHONE

1=Yes, 2=No

BSBG06G

GAMING SYSTEM

1=Yes, 2=No

BSBG06H

HEATING SYSTEMS

1=Yes, 2=No

BSBG06I

COOLING SYSTEMS

1=Yes, 2=No

BSBG06J

WASHING MACHINE

1=Yes, 2=No

BSBG06K

DISHWASHER

1=Yes, 2=No

BSBG08

HOW FAR IN EDUCATION DO YOU
EXPECT TO GO

BSBG11

ABOUT HOW OFTEN ABSENT FROM
SCHOOL
HOW OFTEN BREAKFAST ON SCHOOL
DAYS
HOW OFTEN USE COMPUTER
TABLET\HOME
HOW OFTEN USE COMPUTER
TABLET\SCHOOL
HOW OFTEN USE COMPUTER
TABLET\OTHER

1=Finish lower secondary, 2= Finish upper secondary, 3= Finish post-secondary, nontertiary, 4=Finish short-cycle tertiary, 5=Finish bachelor’s or equivalent, 6=Finish
post graduate
degree
1=Once a week or more, 2=Once every two weeks, 3=Once a month,
4=Never or almost never
1=Every day, 2=Most days, 3=Sometimes, 4=Never or almost never

BSBG12
BSBG13A
BSBG13B
BSBG13C

1=Every day or almost every day, 2=Once or twice a week, 3=Once or
twice a month, 4=Never or almost never
1=Every day or almost every day, 2=Once or twice a week, 3=Once or
twice a month, 4=Never or almost never
1=Every day or almost every day, 2=Once or twice a week, 3=Once or
twice a month, 4=Never or almost never

BSBG14A

ACCESS TEXTBOOKS

1=Yes, 2=No

BSBG14B

ACCESS ASSIGNMENTS

1=Yes, 2=No

BSBG14C

COLLABORATE WITH CLASSMATES

1=Yes, 2=No

BSBG14D

COMMUNICATE WITH TEACHER

1=Yes, 2=No

BSBG14E

FIND INFO TO AID IN MATH

1=Yes, 2=No

BSBs25AB

HOW OFTEN TEACHER GIVE YOU
HOMEWORK/SCIENCE

1=Every day, 2=3 or 4 times a week, 3=1 or 2 times a week, 4=Less than
once a week, 5=Never

BSBS26AB

1=Yes, to excel in class, 2=Yes, to keep up in class, 3=No, 9= Omitted or
Invalid
1=Did not attend, 2=Less than 4 months, 3=4-8 months, 4=More than 8
months

BSBGHER

EXTRA LESSONS LAST 12
MONTH\SCIENCE
EXTRA LESSONS HOW MANY
MONTH\SCIENCE
Home Educational Resources

BSBGSSB
BSBGSB

Students Sense of School Belonging
Student Bullying

BSBGSLS

Students Like Learning Science

BSBGESL

Engaging Teaching in Science Lessons

BSBGSCS

Student Confident in Sciences

BSBGSVS

Students Value Sciences

BSDSLOWP

Sciences Achievement Too Low for
Estimation
Weekly Time Spent on Science
Homework
1ST PLAUSIBLE VALUE SCIENCE

BSBS26BB

BSDSWKHW
BSSCI01

1=Yes, 2=No
1=3 Hours or more, 2=More than 45 minutes but less than 3 hours, 3=45
minutes or less
0=Not successful, 1= Successful
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5.2. Results

As in Table 2, According to TP rate which is the most used statistical selection criteria, the ratios
of classification performances are found as: Random Forest as 73.8%, naive Bayes as 70.6%,
Reptree as 69.5%, Artifical Neural Networks as 68.7%, C4.5 as 66.3% and k-NN as 60.5%. In
addition, the highest kappa and ROC values are found in Random Forest Algorithms
(kappa=0.4685 and ROC=81.3%). As a result, Radom Forest is found the most performed
algorithm among other machine learning algorithms used in this study.
Table 2: Results of 37 Features

k-NN
NB
ANN
DT-C4.5
DT-RF
DT-RT

TP Rate

κ statistic

ROC

Correctly Classified Instances / Total Number of Instances

0,605

0,196

0,599

2709/4481

0,706

0,400

0,785

3162/4481

0,687
0,663

0,368
0,320

0,757
0,658

3080/4481
2973/4481

0,738

0,469

0,813

3305/4481

0,695

0,385

0,735

3116/4481

The last step of analysis is finding a subset of factors that produce the better classification and
prediction performance. This procedure is done by sorting factors with respect to their
discriminative power. WEKA includes several attitude selection methods. Correlation Attribute
Evaluator used in this study. Among them, computer tablet shared is found the most important
factor on science achievement.
Top 5 factors;
1. computer tablet shared
2. how far in education do you expect to go
3. how often absent from school
4. extra lessons last 12 months
5. extra lessons how many month
6. Conclusion
Using Machine learning algorithms for classification of students’ academic achievement plays an
important role in making educational decision according to the results. This study investigated the
best machine learning algorithm among k-nearest neighbor, naïve Bayes, Artifical Neural
Networks, C 4.5, Random Forest, and Reptree. TIMSS 2015 Turkish science students’ data is used.
In order to find the best classification, many selection criteria are used. It is shown that Random
Forest algorithm gives the best classification results. Also, most important factors in random forest
classification are extracted. Besides, "Computer tablet" shared is found the most important factor
on achievement.
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Google Arama Trendi Verileriyle Tüketicilerin Harcama Niyetleri Öngörülebilir mi? :
Çevrim İçi Perakende Sektörü Uygulaması*
Ömer ZEYBEK1
Erginbay UĞURLU2
Birol YÜCEOĞLU3
Özet

Son yıllarda internet bağlantısı imkanlarının gelişmesiyle, internet kanalı üzerinden
yapılan perakende ticaretin büyüklüğü hızla artmıştır. (Euromonitor, 2018) raporu
Türkiye’de elektronik ortamda yapılan perakende ticaretin yıllık ortalama %33
oranında büyüyerek 2022 yılında 75.7 Milyar TL’ye çıkacağını öngörmektedir.
Sektörün büyümesinin tahmin edilmesinde kullanılabilecek çok çeşitli makro
ekonomik, demografik, finansal öz nitelikler olmasına rağmen tüketici
eğilimlerinin modellere yansıtılması önemli bir sorundur. Bu çalışmada,
(Kamakura & Du,2012)’nun dinamik faktör analizi yaklaşımı tabanlı bir metot,
Türkiye’de farklı alt-sektörlerde faaliyet gösteren çevrim içi perakende
markalarının 2014 – 2017 yılları arasındaki haftalık, arama eğilimleri verileri
üzerine uygulanmış ve Türkiye’de internet arama eğilimleri açısından sektörün
segment yapısı tahmin edilmiştir. İkinci aşamada ise ülkedeki önde gelen çevrim
içi perakende markalarından birinin satış rakamlarının tahmini için bir ARIMA
modeli kurulmuştur. Takiben, firmanın internet cirosunu öngörmek için kurulan
modele, kendi arama trendleri ve faktör analizinden elde edilen arama trendi verisi
eklenerek elde edilen, öngörü başarıları karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, internet arama
eğilimlerinde saklı tüketici eğilimlerinin, ciro öngörüsü üzerinde sınırlı da olsa bir
toparlanmaya işaret ettiğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Google Arama Trendleri, ARIMAX, Öngörü
JEL Sınıflaması: C01, C22, C53

Can Consumer’s Purchases Be Forecasted By Google Search Trends Data: An
Online Retailing Sector Application
Abstract

The amount of retail sales via the internet channel has increased dramatically,
especially as the internet becomes more and more widespread. (Euromonitor,2018)
Report sees that e-retail sales in Turkey will reach TRY 75,7 Billion in 2022, with
a 33% average annual increase. There are various features that can be used to
forecast the sales for e-retail sector, such as demographic, financial and
macroeconomic indicators. However, these variables are not sufficient to represent
or model the consumption trends of the society. Our framework in this paper
includes a similar approach to (Kamakura & Du,2012)'s Dynamic Factor Analysis

* Yazarlar çalışmanın gerçekleştirilmesi için destek sağlayan Migros Türk TAŞ. Bilgi Teknolojileri, Veri Ambarı ve
İş Zekası Departmanına teşekkür eder.
1
Doktora Öğrencisi, zeybek16@itu.edu.tr, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Doktora Programı,
İstanbul/Türkiye, 0000-0001-9357-6954
2
Doçent Doktor, erginbayugurlu@aydin.edu.tr, İstanbul Aydın Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü,
İstanbul/Türkiye, 0000-0002-1297-1993
3
Doktor, biroly@migros.com.tr, Migros TAŞ. Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirme Departmanı, ARGE Merkezi,
İstanbul/Türkiye, 0000-0002-0301-0461
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method. First, we employ Google Trends (GT) data for 25 online retailing brands
from 2014 to 2017 and estimate a significant common search trend factors to
segment online search behaviour on brand names. Consequently, we apply four
different forecasting models on sales figures of a leading online supermarket brand
in Turkey. The first model forecasts online sales by using a regression consisting of
endogenous variables (ARIMA), the second one uses endogenous variables and
search trend for selected brand, and finally, last two ones use common factor trends
which firm's search trend data mostly represented. Results show that inclusion of
the GT data increases forecast quality. However, the difference between using the
firm's GT data or sectors common search trends is small and inconclusive.
Keywords: Google Trends, ARIMAX, Forecasting
JEL Classification: C01, C22, C53

1.Giriş

Genelde bir olayın gerçekleşmesi ile o olayın gerçekleşmesine neden olan faktörlerin algılanması
arasında bir gecikme vardır. Bu gecikmenin kısa veya belirsiz olması durumunda insan motor
güdüleri ile vereceği tepkiyi kolayca planlayabilir ve yeni duruma uyum sağlar. Bu gibi
durumlarda yaklaşmakta olan yeni paradigmaya uyumun planlanması için herhangi bir öngörü
metodu kullanılmasına ihtiyaç yoktur. Günümüzden 30 – 40 sene önce, menkul fiyatlarındaki 60
veya 30 saniyelik değişimlerin elde edilmesinin gerek veri transferi, gerekse kullanılan öngörü
metodu açısından imkânsız olması nedeniyle piyasalarda oluşan fiyatlar için, seans içi tahmin
modelleri kurulmuyor olması yukarıdaki açıklamanın pratik bir örneği olarak düşünülebilir.
Ancak, giriş cümlesinde tanımlanan gecikmenin uzaması sonrasında değişimin ölçülebilir hale
gelmesiyle gerekli bağlantının kurulup şimdinin anlaşılması ve gelecek için önlem alınması
(planlama) ancak bir öngörü ile mümkün olabilir.
İnsanlık yaklaşık 3000 seneden beri gök cisimlerinin hareketlerini takip ederek, gel-git ve sel
mevsimi gibi çeşitli doğal fenomenleri tahmin etmeye çalışmaktadır. Geçen 30 yüzyıllık dönem
içerisinde öngörü faaliyetinin temel amacı sürekli olarak yöntemin iyileştirilerek daha sapmasız
ve tutarlı tahminler üretilmesi olmuştur. (Makridakis S, Wheelwright SC, 2008)’de belirtildiği gibi
astronomik tahminlerin daha tutarlı yapılabilmesi için önce Ptolematik sistem kurulmuş, daha
sonra bunun yetersiz kaldığının anlaşılması ile Kopernik Sistemine geçilmiştir. Newton ve
Leibnez’in katkılarının tahmin problemini cebirsel olarak ifade edebilmemizi sağlaması ile öngörü
biliminde büyük bir sıçrama yaşansa da, sınanabilen, sapmasız ve tutarlı öngörülerin ortaya
çıkması için, 19.yy’nin ikinci yarısından itibaren istatistik yöntemlerin gelişmesinin beklenmesi
gerekmiştir. İstatistik yöntemlerin ihtiyaç duyduğu düzenli aralıklarla derlenmiş, zaman
boyutunda ortak bir tanıma sahip veri çeşitliliğinin artması ile öngörü sürecine katkı yapan sayısal
yöntemlerin yelpazesi basit doğrusal regresyondan, derin öğrenme yöntemlerine kadar geniş bir
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alana yayılmış, aynı dönemde tahmin sürecinde kullanılan öz niteliklerin sayısı ve çeşitliliği de
hızla artmıştır.
Temellerini tarım toplumunda su baskınları ve kuraklıkların gerçekleşme zamanının tahmin
edilmesinden alan öngörü disiplini, bugün ise satış, kar, stok gibi önemli performans
göstergelerinin tahmin edilmesi için iş analitiğinin hizmetindedir. İş analitiği tarafında ise
özellikle, yukarıda bahsedilen planlama süreci biraz daha karmaşık bir yapı gösterir. Bazı
projelerde planlama ve karar alma süreci birkaç yıl sürerken, bazı durumlarda bu süreç birkaç saat
veya dakikaya kadar gerileyebilir. Ayrıca verilecek karar belirli bir zaman sonunda kar veya zarara
neden olabileceğinden tahminleri kullanacak karar alıcılar yöntemlerin geçerliliği ve etkinliğini
sorgulayacaktır. Planlama sürecin nasıl olması gerektiğini gösterirken, öngörü ileride nelerin
gerçekleşeceğini tahmin etmeye çalışır. Bu nedenle öngörü ile sorumlu olan profesyonellerin en
gelişmiş teknikleri ve en yeterli öz nitelikleri kullanarak gelecek için en iyi sapmasız değerleri
öngörme sorumlulukları bulunmaktadır.
Öngörüde teknikleri, (Armstrong, 2001)’de de belirtildiği gibi, problemin özelliklerine göre
belirlenir. Uzun dönemde piyasadaki gelişmeleri tahmin etmek amacı için ekonometrik bir
modelleme kullanışlı iken, kısa vadeli bir hedef için daha basit, hareketli ortalamalara dayanan bir
extrapolasyon daha uygun olabilir. Öte yandan, kullanılacak modelleme yönteminin yanı sıra,
hedef değişkenin tahmin edilmesinde kullanılacak değişkenlerin modellemeye katkısı da önemli
bir unsur olarak ön plana çıkar. Matematiksel kalıplara dayanan öngörü çalışmalarının erken
dönemlerinde kestiriminin yapılması amaçlanan verinin geçmiş dönemli gözlemlerine bağlı içsel
süreçlerden beslenen bir metodolojik yapı yoğun olarak kullanılırken, ekonometri yöntemlerin
öngörü alanında daha sık kullanılmaya başlanması ile incelenen fenomene etki edebilecek,
incelenen problemi tasvir edebilen ancak kendisi tarafından belirlenmeyen (dışsal), ekonomik,
siyasi, mevsimsel vb… değişkenlerinde modellerde kullanımı hızla artmıştır.
Literatürde öngörü problemi ve verinin özelliğine göre ne tarz bir yöntem tercih edilmesi gerektiği
ile ilgili (Allen, Fildes, & Kunst, 2001; Gençay & Yang, 1996; Klein & Moore, 1982) detaylı
araştırmalar yer almasına rağmen bu çalışmada amaç standart bir satış cirosu öngörü modeline
eklenecek alternatif bir dışsal değişken tipi olarak, internet arama trendlerinin modelin kestirim
gücünü arttırıp arttırmayacağı incelenmesidir.
Çalışmada ilk olarak satış öngörü modelline eklenmesini önerilen internet arama trendlerinin
kullanıldığı öngörü modellemesi literatürü tanıtılacak, ardından internetteki arama trendlerinin
göstergesi olarak kullandığımız Google Arama Trendleri verileri hakkında bilgi verilecektir.
Uygulama bölümünde ise ülke çapında hizmet veren, bir gıda ve hızlı tüketim perakende zincirinin
internet kanalı satışlarının tamamen kendi geçmiş değerleri ile tahmin edilmiş bir ARIMA öngörü
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modeli kurulacak, daha sonra internet arama trendlerinin eklenmesi ile öngörü başarısının ne
seviyede değiştiği incelenecektir.
2.Literatür

Ekonometrik temellere dayanan öngörü yöntemleri gelecekteki değerleri tahmin edilecek olan
değişkenin değerini etkileyebilecek göz önünde olmayan faktörlerin belirlenmesini amaçlar.
Örneğin, fiyatlar genel düzeyinin tahmin edilmesi için kullanılacak bir öngörü modeline, merkez
bankasının faiz oranının eklenmesinin amacı faiz oranındaki değişimin enflasyon üzerindeki
etkisinin izlenebilmesidir. Nedensel modeller olarak da adlandırılabilecek bu modeller regresyon
analizi ve dışsal değişkenler içeren otoregresif hareketli ortalama analizi (ARIMAX) yöntemlerini
kullanarak öngörü denklemini tahmin etmeye çalışırlar. Dışsal bir değişken en basit tanımı ile
(Ericsson, 1994)’de değinildiği üzere herhangi bir bilgi kaybı olmadan dışarıdan verilmiş olarak
kabul edilebilen girdilerdir. Literatürde öngörü modellerine eklenen dışsal değişkenler daha çok
öngörülmeye çalışılan verinin kendi içsel eğilimlerine, makro ekonomik göstergelerin eklenmesi
yöntemi ile modele dahil edilmektedir. Ancak bu çalışmada temelleri (Glock & Nicosia, 1964;
Nicosia & Mayer, 1976) çalışmalarında atılan, toplumun tüketim eğilimlerinin somut olarak takip
edilmesi amaçlı değişkenler öngörü modeline dahil edilecektir. Toplumsal ilginin tüketim / satış
rakamları üzerindeki etkisinin olabileceği daha tüketici teorisi disiplinin henüz çok genç olduğu
60’lı, 70’li yıllarda iddia edilmiş olsa dahi, o dönemde toplumsal eğilimleri ölçmenin tek yöntemi
zahmetli ve seçilen örnek nedeniyle genelleştirile bilirliği tartışmalı olan anket uygulamaları
olarak kalmıştı.
Ancak, 2006 yılında Google’ın araştırmacılara girilen bir sorgu metni için, zaman içerisindeki
internet arama trendlerinin zaman serisi verilerini sağlamaya başlamasıyla bu alanda güvenilerek
kullanılabilecek bir veri oluşmuş oldu. Arama trendleri verisi üzerine ilk çalışmalara bakıldığında,
kamu sağlığı alanında yapılan araştırmalar ile karşılaşılmaktadır.

(Eysenbach, 2006), öncü

çalışmasında, Kanada’da 2004 – 2005 grip sezonunda hastalığın yayılmasını internet arama
trendleri üzerinden incelemeye çalışmıştı. Bu çalışmayı takiben (Ginsberg et al., 2008)
çalışmalarında yine Eysenbach’ın öncü çalışmasını ilerletip Google üzerinden nezle başlangıcı
belirtisi aramalarının eğilimlerini takip edip, salgınları önceden tahmin etmeye denediler. Böylece
iş ve ekonomi alanından tamamen farklı bir alan ile Google Arama Trendleri verisi öngörü
literatürüne girmiş oldu.
Arama trendlerinin ekonomik göstergelerin tahmininde kullanımındaki öncülüğü ise o dönemde
Google’ın “Baş Ekonomisti” ve “Ekonomik Araştırma Biriminin” yöneticisi olan Hal Varian ve
ekibi üstlendi. O ve çalışma grubunun gerçekleştirdiği (Choi & Varian, 2009, 2012; Shimshoni,
Efron, & Matias, 2009) çalışmaları gecikmeli yayınlanan ekonomik göstergelerin şimdi-görüsünü
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amaçlamaktaydı. Bu öncü çalışmalarda araştırmacılar öncelikle bir ARIMA modeli tahmin
etmekte daha sonra ise, bu çalışmada da benimsediğimiz yönteme benzer bir şekilde Google
Arama Trendleri sorgularından elde edilen verileri dışsal bir değişken olarak modele ekleyerek
öngörü başarılarını arttırmaya çalışmaktaydılar.
Ancak, Google Arama Trendlerinin tüketici eğilimlerini modellere yansıtılması için kullanılması
için 2010’lu yılları beklemek gerekmiştir. Altmışlı yıllar boyunca toplumun tüketim trendlerini
izlemek amacıyla konsept olarak tanımlanan ancak, internetin o dönemde var olmaması nedeniyle
sayısal olarak somutlaştırılamayan, (Hubbard, 2011) tarafından “nabız” olarak adlandırılan veri
internet kullanımının yaygınlaşmasıyla sonuçların genelleştirilmesi için çok yeterli bir nitelik
olarak ön plana çıkmıştır. (Bughin ve diğerleri, 2011) raporu internet aramaları üzerinden yaratılan
gelirin raporun yayınlandığı tarih itibariyle Hollanda ya da Türkiye’nin milli gelirine eşit bir
seviyede 780 milyar ABD dolarına ulaştığına işaret etmektedir. İnternet aramalarının perakende
cirosunun bu seviyelere ulaşması sonrası akademik çalışmalarda da tüketim eğilimlerinin bir
belirleyicisi olarak internet arama trendleri konseptinin irdelenmesi yoğunlaşmıştır. (Vosen &
Schmidt, 2011) çalışmalarında hane halkı tüketimini öngörme amacıyla hem kamuoyu
araştırmalarını hem de Google Arama Trendleri verisini kullanmış, arama trendi verisinin, anket
verisinden daha iyi tahminler ürettiğini bildirmişlerdir. (Kim, Albuquerque, & Bronnenberg,
2011) çalışmalarında tüketicilerin arama trendleri ile amazon.com sitesi üzerindeki alışveriş
sepetleri arasında bağlantı kurmaya çalışırken, (Önder & Gunter, 2016) çalışmalarında Viyana
şehrini ziyaret edecek turist sayısını Google Arama Trendleri üzerinden öngörmeye çalışmışlardır.
(Du & Kamakura, 2012) ise Amerikan Otomotiv Sanayicileri Kurumu için yaptıkları bir
araştırmada 38 değişik Amerikan üretimi modelin satış rakamları için içsel verilerden beslenen
ARIMA modelleri ve bu modellerin Google Arama Trendleri eklenmiş halleri arasında öngörü
başarısını karşılaştırmışlardır. Bu çalışmada da aynı yaklaşımla, Türkiye’de hem internet hem de
geleneksel kanallarda faaliyet gösteren gıda ve hızlı tüketim perakendecisi bir firma için Du ve
Kamakura’nın metodolojisinin bir uyarlaması denenecektir.
Çalışma için yapılan literatür taramasında Türkiye kaynaklı verileri için tüketici eğilimlerini
incelmek ve ciro öngörüsü geliştirmek amacıyla Google Arama Trendlerini kullanan bir çalışma
tespit edilmemiştir. Bu nedenle çalışma kendi alanında bir ilk olma özelliği göstermektedir. Öte
yandan, Türkiye için (Zeybek & Uğurlu, 2015) bireysel kredi büyümesini, (Chadwick & Sengül,
2015) ise işsizlik oranının şimdi-görüsünü dışsal veri olarak Google Arama Trendlerini kullanarak
tahmin ettiği çalışmalar metodunun finansal ve makro ekonomik veriler için uygulamasına örnek
verilebilir.
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3. Uygulama

Giriş bölümünde belirtildiği üzere bu çalışmanın amacı dışsal veri kaynaklarının, özellikle Google
Arama Trendleri gibi mecra kullanım yoğunluğunu modele yansıtabilecek değişkenlerin ciro
tahmini başarısını arttırma durumunu test etmek olacaktır. Bu etkinin test edilebilmesi için ilk
olarak, bir baz modelin üretilmesi gerekmektedir.
Öngörü modelimizde kullanacağımız ana veri hem internet ortamında hem de fiziki ortamda satış
yapan gıda ve hızlı tüketim perakendecisi bir şirketin 01.01.2014 – 31.12.2017 dönemini kapsayan
haftalık internet satışları cirosudur. Firmadan almış olduğumuz veri, Türk Lirası cinsinden olduğu
için ilgili döneme ait Tüketici Fiyat Endeksi değerleri kullanılarak veriler enflasyondan
arındırılmıştır. Arındırma işlemi sonrasında verilerin ortalama ve varyanslarında sabit bir trend
gözlenmediği için veri lineer dönüşüme tabii tutulmuştur. Grafik 1’den görüleceği gibi verilerde
yukarı doğru bir trend vardır. (Şenesen, 2015) bu tür sola çarpık seriler için logaritmik düzeltmeyi
önermektedir. Öte yandan (Box & Cox, 1964) çalışmasında önerilen metodoloji kullanılarak
hazırlanan denklemlerde hesaplanan lambda değeri -0.28 ile logaritmik dönüştürme için önerilen
“0” seviyesine çok yakın tahmin edilmektedir. Bu göstergeler doğrultusunda çalışmanın
devamında logaritmik dönüşüm uygulanmış verilerle devam edilecektir.
Grafik 1: Firma’nın haftalık çevrimiçi satış cirosu (Enflasyondan Arındırılmış ve Logaritmik
Dönüştürülmüş)

Kaynak: Şirket Kayıtları
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Firma ile ilgili internet üzerinden yapılan arama yoğunluğunun, internet üzerinden yapılan satış
cirosunun tahmin edilmesinde iyileşmeye neden olup olmadığının incelenmesi için ihtiyacımız
olan baz modeli Box-Jenkins ARIMA yöntemi ile tahmin edilmiştir. Ancak ARIMA modelinin
kurulmasına geçmeden önce satış verimizin zaman serisi özelliklerinin belirlenmesinde fayda
vardır. Satış verisini zaman serisi öğelerine ayırdığımızda belirgin haftalık döngüler
yakalanamamıştır. Ancak zaman serisi ayrıştırmasından bir takım haftalık döngüler
gözlenmektedir. Bu nedenle ARIMA tahmin modeli kurulurken mevsimsel etkilerde göz önüne
alınacaktır. Öte yandan serinin pozitif bir trendi olduğu ve aşağı ve yukarı şokların mevcut olduğu
görülmektedir.

Grafik 2: Zaman Serisi Ayrıştırması ve Mevsimsel Etkiler

Kaynak: Yazarların hesaplamaları

Veriyi oluşturan zaman serisi bileşenlerini ayrıştırılarak incelenmesi sonrası, serinin bütünleşme
(integration) düzeyinin belirlenmesi amacıyla durağanlık sınaması yapılmalıdır. Daha sonra
değinileceği üzere bütünleşme mertebesi ARIMA (Autoregressive Moving Average)
metodolojisinin uygulanmasında önemli yer tutmaktadır. Çalışmada bu amaçla ADF, ADF
(toplamsal kukla eklenmiş), ERS(DF-GLS), Philips Perron, KPSS ve Zivot Andrews sınamaları
kullanılmıştır.
ADF sınaması (Dickey & Fuller, 1979) tarafından geliştirilen DF sınasının genişletilmiş halidir.
ADF sınamasından sonra (Phillips & Perron, 1988), (Kwiatkowski, Phillips, Schmidt, & Shin,
1992) ve (Elliot, Rothenberg, & Stock, 1996) çalışmalarında; PP, KPSS ve ERS olarak
adlandırılan sınamaları geliştirmiştir (Ugurlu, 2009). Bu sınamalar non-parametrik yöntemlerle
Dickey Fuller testlerinin geliştirilmiş halleridir. Ancak bu sınamalar serilerde kırılma olması
durumunu göz önüne almamaktadırlar. Birçok çalışmada (Banerjee, Lumsdaine, & Stock, 1992;
Zivot & Andrews, 1992) yapısal kırılma dikkate alındığında birim kökün varlığını iddia eden
hipotezin reddedileceği ifade edilmiştir. (Zivot & Andrews, 1992) kırılmanın içsel olarak
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belirlendiği ve olası her bir kırılma yılı için kukla değişken kullanan kırılmalı birim kök testi öne
sürmüştür. Zivot ve Andrews sınamasından farklı olarak kırılmanın dışsal olarak belirlendiği,
(Perron, 1989)sınaması vb. sınamalar bulunsa da bu çalışmada Zivot Andrews sınaması
kullanılmıştır.
Tablo 1: Haftalık İnternet Satış Cirosu Verisi için Birim Kök Testi Sonuçları

Kaynak: Yazarların Hesaplamaları

Serinin birim kök sınamaları trend ve sabitin olduğu model kullanılarak yapılmıştır. ADF
sınaması, kuklalı ADF testi, Phillips Perron testi, KPSS testi ve Zivot Andrews sınamaları
sonucunda boş hipotez reddedilmiştir. ERS(DF-GLS) testi sonucunda ise boş hipotez
reddedilememiştir. Sonuç olarak uygulanan altı testten dördü serinin durağan olduğu sonucuna
varırken, ERS ve KPSS testleri serinin durağan olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Son olarak
korelogram değerleri incelenerek birim kök testlerinin sağlamasının yapılmıştır. Korelogramdaki
(Grafik 2) uzun dönem içerisinde ölmeyen otokorelasyon katsayısına karşılık, hemen ölen kısmikorelasyon katsayısı görünümü satış verimizin durağan olmadığına, birim kök içerdiğine işaret
etmektedir. Grafik 2’de lag ismi verilen eksen gecikme dönemlerini gösterirken, çizgiler ilgili
otokorelasyon katsayısının istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını göstermektedir. Mavi
kılavuz çizgilerin içerisine denk gelen gecikmeler için otokorelasyon varlığı istatistiksel olarak
kanıtlanamamıştır diyebiliriz. Verilerin topluca değerlendirilmesi sonrası serilerin durağan
olmadığı yönünde karar verebiliriz.
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Grafik 3: Enflasyondan Arındırılmış Satış Verisinin Korelogramı

Kaynak: Yazarların Hesaplamaları

ARIMA (p,d,q) modelinde p; oto-regresif terimini; d fark işlemcisi/ bütünleme derecesi terimini,
q hareketli ortalama terimini göstermektedir (Uğurlu, 2014). Yapılan birim kök sınamaları
sonucunda d değerinin bir olduğu belirlenmiştir ve bu nedenle ARIMA(p,d,q) modelinin
sınanması yapılacaktır.
Denenen farklı modellerin sonuçları karşılaştırıldığında ARIMA(1,1,1)[1,0,0] 52 modelinin en
düşük hata rakamlarını verdiği görülmektedir. Buna göre modelin denklemini aşağıda görüldüğü
şekilde kurabiliriz. Modelimizde birinci mertebeden oto-regresif (AR, rt) ve hareketli ortalama
(MA, at) süreci gözlenmiş, son olarak da birinci mertebeden mevsimsel auto-regresif (SAR) süreci
dahil edilmiştir. Notasyondaki 52 değeri verinin haftalık olduğunu belirtmektedir. Yapılan birim
kök sınaması analizi fark durağan seri ile çalışılması gerektiğine işaret ettiği için, 𝑟𝑡 ile ifade edilen
satış verisinin birinci farkları ile çalışılmıştır.
𝑟𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑟𝑡−1 + 1 𝑎𝑡−1 + 𝑑1 𝑟𝑡−1 + 𝑑2 𝑟𝑡−52 + 𝑘𝑢𝑘𝑙𝑎1 + 𝑘𝑢𝑘𝑙𝑎2 + 𝑢𝑡
Ayrıca modele serinin ilgili dönemde dip ve tepe yaptığı olağanüstü günleri temsil eden şok kukla
değişkenleri temsil ettikleri duruma göre sırasıyla training.dummy.1 ve training.dummy.2 olarak
oluşturulmuştur. Tahmin edilen modelin parametre çıktılarına Şekil 1’de paylaşılmıştır.
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Şekil 1: Tahmin Edilen Baz Model

Kaynak: Yazarların Hesaplamaları

Kurulan ARIMA modelinin hata terimleri normal dağılmaktadır ve aralarında otokorelasyona
rastlanılmamıştır. Bu nedenle modelin kabul edilebilir olduğunu varsayabiliriz.
Grafik 4: Baz ARIMA Modelinin Diagonistik Grafikleri

Kaynak: Yazarların Hesaplamaları

Bu aşamadan sonra modele dışsal bir değişken olarak eklenecek internet arama eğilimleri verisinin
analizine geçilecektir. Daha önce literatür taraması bölümünde de belirtildiği gibi bahsedilen
toplumunun nabzı etkisini modele yansıtmak için en güçlü sayısal veri Google tarafından sunulan
Google Trends Hizmet’inden indirilecek eğilim serileridir. Google’un ilk olarak 2006 yılında,
Google Insights ismi ile kullanıcıları ile paylaşmaya başladığı arama trendleri hizmeti 2004 yılı
başından itibaren istenen herhangi bir anahtar kelime veya kelimeler öbeğinin, Google Arama
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motoru üzerinden arama sıklığı endekslerini sağlamaktadır. Google’ın tek başına Dünya üzerinde
yapılan internet aramalarının %90.8’inin kaynağı olduğu dikkate alındığında (Jeff Desjardins,
2018), elde edilen sonuçların genelleştirilmesi için bu verinin en uygun kaynak olduğu
görülecektir.
Google tarafından üretilen serileri elde etmek için araştırmacının trends.google.com sitesi
üzerinden ulaşılan sorgu sayfasından; araştırma yaptığı kavramları temsil eden anahtar kelimeleri,
incelenmek istenen zaman aralığını, ülkeyi ve arama amacını belirlemesi gerekmektedir. Takiben
çalıştırılacak sorgu zaman serisi şeklinde arama yoğunluğu trendlerini sağlamaktadır.
Google Trends hizmeti, son bir haftalık arama verisi istendiğinde saatlik, son bir aylık veri
istendiğinde ise günlük frekansta veri sağlamaktadır. Sorgu aralığı 5 yıla kadar uzadığında ise
haftalık frekansta veri alabilen araştırmacılar, 5 yılın üzerindeki dönem aralıkları için ancak aylık
frekansta veri alabilmektedir. Yapılan sorgu sonucunda kullanıcı ile paylaşılan etkinlik verisinin
hesaplama yöntemi (Google, 2016)’da detaylı olarak açıklanmaktadır.
Şekil 2: Google Trends Hizmeti Sorgu Sayfası: Örnek Sorgu Çıktısı

Kaynak : Google Trends Internet Hizmeti sayfası trends.google.com (Erişim : 14.11.2018)

Google, arama yoğunluğu verisini ilgili gözlem hizmet araştırmacının talep ettiği dönem için
araştırılan anahtar kelimelerin arama yoğunluğunun ilgili dönem aralığında en fazla oldugu
gözlem birimi 100 olacak şekilde sabitlemekte, dönem aralığı içerisine giren diğer gözlemler ise
göreceli yoğunluklarına göre 0 – 100 arasında derecelendirilmektedir. Öte yandan hesaplama için
kullanılan veri, verilen tarihte Google içerisinde yapılan bütün aramaları kapsamamakta, çekilen
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rassal bir örneklem için hesaplanmaktadır. Ancak her ne kadar Google, rassal çekilen verilerin
internet arama trafiğinin sapmasız tahmini olduğunu belirtmiş olsa da, bu çalışmada (CarrièreSwallow & Labbé, 2011)’nin izlediği yol takip edilerek aynı 5 yıllık veri 15.09.2018 ile
12.10.2018 arasında 28 farklı günde çekilmiş, daha sonra ise tüm verilerin ortalamaları alınarak
rassal özelliklere en yakın veri elde edilmiştir. Veriler indirilirken sadece perakendecilerin internet
ortamında kullandıkları marka ismi anahtar kelime olarak sorguya girilmiştir.
Grafik 5: 2014 -2017 Aralığı için Perakendeciler için Arama Trendleri

Kaynak: Google Trends Hizmeti, trends.google.com (Erişim Eylül – Kasım 2018)

ARIMA öngörü modelimize dışsal veri olarak dahil edilmesine karar verilen Google Trends
verisinin elde edilmesinin ardından, modele hangi kapsamda dahil edileceğinin belirlenmesi
gerekir. Öncelikle haftalık satış cirosunu tahmin etmeyi amaçladığımız internet perakendecisinin
arama trendlerinin ayrı bir değişken olarak eklenmesi gerekmektedir. Böylece firmanın arama
trendlerinin tek başına etkisi modele yansıtılmış olacaktır. Öte yandan rakip ve sektör etkisinin
takip edilmesi için ise elimizdeki 25 firmanın ortak arama trendlerini temsil eden bir değişkenin
üretilmesi gerekmektedir. Bu amaçla en yoğun kullanılan çok değişkenli istatistik analiz
yöntemlerinden biri olan faktör analizi yoluyla incelediğimiz 25 zaman serisinin ortak
değişkenlikleri elde edilmiştir. Ancak faktör analizi yatay kesit veriler için geliştirilmiş bir yöntem
olduğundan, örnek birimler arasında ilişki olmaması varsayımına dayanmaktadır. Yatay kesit
veriler ile çalışırken, yeterli bir örnekleme tasarımı ile çok rahat sağlanabilecek bu varsayım, konu
ardışık dönemlerde aynı süreç tarafından üretilen zaman serileri eksenine kaydığı zaman rahat
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sağlanamamaktadır. Bu nedenle (Mellenbergh et al., 2018; Zuur, Fryer, Jolliffe, Dekker, &
Beukema, n.d., 2013) çalışmalarında, gözlemler arası ilişki soruna karşı dirençli bir yöntem olarak
önerilen dinamik faktör analizinin veya (Gilbert & Meijer, 2010) tarafından önerilen fark serileri
ile çalışılarak faktör analizinin genişletilmesini öngören Zaman Serisi Faktör Analizi (Time Series
Factor Analysis, TSFA) yaklaşımının kullanılması gerekmektedir. Bu çalışmada faktör analizinin
yapılması için, ikinci yöntem tercih edilmiştir. TSFA, faktör analizinin tahmininde kullanılacak
korelasyon matrisini kurmadan önce, tüm serilere birim kök testi uygulanmasının ve ihtiyaç
duyulan serileri için fark serilerinin alınarak faktör analiz analizinin yapılmasına dayanmaktadır.
Metodolojiyi öneren araştırmacıların hazırladıkları “TSFA” isimli R paketi kullanılarak, 2014 –
2017 dönemi için Türkiye’de hizmet veren 25 önde gelen internet perakendesinin Google Arama
Trendleri verisi faktör analizine sokulmuştur. Kurulan faktör analizi modeli için çıkarılan
özdeğerlere dayanan dirsek grafiği, farklı faktör sayıları ile tahmin edilmiş modeller için AIC
değerleri ve çıktı olarak elde edilen faktör yüklerinin anlamlı dağılımı incelenerek, 5 faktör
varlığından ortak değişkenliği temsil eden faktörlerin tahmin edilmesine karar verilmiştir.
Grafik 6. Faktör Sayısının Belirlenmesi için Kullanılan Kriterler

Kaynak: Yazarların Hesaplamaları

Faktör analizi sonuçları; beş faktörün değişkenlerden aldıkları yüklerinin dağılımı olarak
incelendiğinde, birinci faktörde “Giyim”, ikinci faktörde “Gıda ve Supermarket Perakendeciliği”,
üçüncü faktörde “Teknoloji-Kültür”, dördüncü faktörde daha çok “İş Ortaklığı” yöntemi ile çalışan
siteler ve son faktörde ise “Orta üst segment giyim ve süpermarket” segmentleri yüklerinin yüksek
olduğu görülmektedir. Sonuçlar iki ve beş nolu segmentlerinde değişkenliği kapsanan internet
sitesi grubunun, gelecek verilerini öngörmek istediğimiz firmaya yapı olarak en yakın olduğunu
göstermektedir. Bu nedenle faktör analizi sonuçları göz önüne alınarak, incelenen internet
perakendecisinin kendi ortak trend verileri, ikinci faktörde yer alan “Gıda ve Supermarket
Perakendeciliği” ve beşinci faktörde yer alan “Orta / Üst segment Giyim ve Supermarket”
segmentine ait faktörlerin modelleme sürecine dahil edilmesi gerektiğine karar verilmiştir.
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Tablo 2: Tahmin Edilen Faktörlerin Yükleri

Kaynak: Yazarların Hesaplamaları

Kurulacak alternatif modelde satış verisinin yanı sıra dışsal değişken olarak kullanılması planlanan
üç değişken,
a) Firmanın kendi arama trendleri
b) Gıda Perakendecileri Segmentinin ortak arama trendleri
c) Organize (Orta / Üst) Segment Gıda ve Giyim Segmenti ortak arama trendleridir.
Verilerinin ARIMA modeline eklenmesinden önce zaman serisi özellikleri ve entegrasyon
seviyelerinin belirlenmesi gerekmektedir. Serilerin zaman serisi hareketleri Grafik 5’den
incelenebilir.
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Grafik 7: Firmanın Google Arama Trendleri Verisi ve Kullanılan Faktör Serileri

Kaynak: Google Trends Hizmeti ve Yazarların Hesaplamaları

Zaman serisi grafikleri serilerin hepsinde belirgin bir yukarı yönlü trend olmadığını, firmanın
sadece kendisi için sistemden çekilen zaman serisinde tanımlanamayan bir mevsimsellik olduğuna
işaret etmektedir. Üç seriye de birim kök testi uygulanarak entegresyon seviyelerinin belirlenmesi
ve buna göre baz modele eklenmeleri gerekmektedir.
Tablo 3: Birim Kök Testi Sonuçları

Tablo 3’de görülebileceği gibi serilerin hepsinde birim kök varlığı tespit edilmiştir. Ancak
korelogramların hareketi incelendiğinde özellikle firmanın kendi Google Arama Trendleri
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verisinde ciddi bir mevsimsellik gözlenmektedir (Grafik 6). Bu nedenle serinin birinci mertebeden
bütünler kabul edilip birinci farkların alınmasının aşırı bir müdahale olacağı düşünülerek, serideki
trend mevsimsel fark alınarak filtre edilmiştir. (Hylleberg, Engle, Granger, & Yoo, 1990; Joseph
Beaulieu & Miron, 1993) çalışmalarında ortaya konan mevsimsel birim kök sınaması
metodolojisinin üç aylık ve aylık verilere uyumlu olması nedeniyle bu karara birim kök sınaması
yöntemi ile değil, korelogramların incelenmesi yöntemi ile ulaşılmış. Korelogram grafiğinde
otokorelasyon grafiğinin her “10” dönemde bir dalgalanma göstermesi nedeniyle mevsimsel trend
10 dönemlik mevsimsel fark alınarak kaldırılmıştır.
Grafik 8: Tek Firmaya ait Google Trends Verisi Korelogramı

Kaynak: Yazarların Hesaplamaları

Sonuç olarak firmanın kendi Google Arama Trendleri verisi mevsimsel, zaman serisi faktör analizi
yöntemi ile ürettiğimiz faktör değişkenleri ise birinci mertebeden fark alınarak, ARIMA modeline
eklenecek hale getirilmiştir. Fark alınmış serilere uygulanan birim kök testi (Tablo 3), serilerin
durağan olduklarına işaret etmektedir. Öte yandan ilk kurulan baz ARIMA modelinde yer alan şok
kukla değişkenleri aynen muhafaza edilmiştir.
Literatürde ARIMAX olarak geçen ve ARIMA modellerinin dışsal değişkenlerin eklenmesi ile
geliştirilmesine dayanan metodoloji (Maçaira, Tavares Thomé, Cyrino Oliveira, & Carvalho
Ferrer, 2018) literatür tarama çalışmasında belirtildiği üzere 1967 ile 1998 arasında öngörü
literatüründe en çok başvurulan model kurma yöntemi olmuştur. Aynı çalışmada son yıllarda,
derin öğrenme algoritmalarının zaman serisi analizinde yoğun olarak tercih edilmeye başlamasına
rağmen ARIMAX’ın bunların arkasından en çok yayın yapılan metodoloji olduğu görülmektedir.
Baz modellerimiz ve bu modele dışsal arama trendlerinin eklenmesiyle tahmin edilen modellerin
özet sonuçlarına bakıldığında özellikle faktör analizi ile üretilmiş modellerin başarımlarının
belirgin olarak daha yüksek olduğu görülmektedir.
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Tablo 4: Dışsal (Google Trends kaynaklı) Verilerin Eklenmesiyle Kurulan ARIMAX Modelleri için
Uyumun İyiliği Ölçütleri
Model Tanımı

Spesifikasyon

AIC

BIC

RMSE

MAE

MAPE

Theil U

Baz Model

ARIMA(1,1,1)(1,0,0) [52]

-358,89

-340,63

0,079

0,054

0,566

0,531

ARIMA(2,1,0)

-406,93

-388,66

0,069

0,050

0,531

0,445

ARIMA(1,1,0)(1,0,0) [52]

-403,65

-385,39

0,069

0,052

0,546

0,451

ARIMA(2,1,0)

-407,02

-388,76

0,069

0,050

0,531

0,445

Baz Model + Tek Firma Arama
Trendi
Baz Model + Gıda Perkandecisi
Arama Faktörü
Baz Model + Organize
Perakendeci Arama Faktörü

Kaynak: Yazarların Hesaplamaları

Tahmin edilen ARIMAX modellerinin hepsinin hata terimleri normal dağılmaktadır ve hata
terimlerinin arasında otokorelasyon bulunmamaktadır (Tablo 5).
Tablo 5: Kurulan ARIMAX Modelleri için Lung-Box Testi Sonuçları

Sonuçlar dışsal değişkenlerin eklenmesiyle model başarısının bütün kriterler için önemli derecede
düzeldiğini göstermektedir. Ancak, dışsal değişkenlerin yer aldığı modeller arasında göstergelerin
iyileşmesi açısından önemli bir fark olmadığı görülmektedir.
4.Sonuç

Çalışma içerisinde kurulan baz model ve buna bağlı olarak kurduğumuz alternatif kısıtsız modeller
bir arada değerlendirildiğinde ne kurulan baz modelin ne de sonrasında. Tahmin edilen ARIMAX
modellerinin yüksek başarı gösteren bir profil çizmedikleri görülmektedir. Ancak çalışmanın
başında da belirtildiği üzere bu çalışmanın amacı öngörü amacıyla kullanılacak son modeli bulmak
değildir. Bu çalışmanın motivasyonu dışardan eklenen Google Arama Trendleri verilerinin öngörü
başarısını arttırıp arttırmayacağını test etmektedir. Model sonuçları anılan dışsal değişkenlerin
eklenmesi durumunda başarının belirgin olarak artığını göstermiştir.
Öte yandan firmanın kendi arama trendlerinin mi yoksa, zaman serisi faktör analizinden elde
edilen sektörü temsil eden faktörlerin mi model başarısını arttırdığı yönünden (Du, & Kamakura,
age.)’da ulaşılan kadar kesin bir sonuç olmasa dahi, bu çalışmada da benzer perakendecilere ait
ortak trendlerin öngörü gücünün daha yüksek olduğu görülmektedir.
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Hisse Senetlerinin Bulanık Kümeleme Analizi ile Sınıflandırılması
Mehmet Fatih SERT 1
Burcu KARTAL 2
Melih KUTLU 3
Özet

Portföy oluştururken hisse senetlerinin seçiminde finansal oranlar yatırımcılar için önem
arz etmektedir. Fakat çok sayıda hisse senedini finansal oranları açısından aynı anda
değerlendirmek oldukça zordur. Bu yüzden bu çalışmada bulanık kümeleme analizi
kullanarak hisse senetlerinin finansal oranları açısından benzer ve farklı olanlarını tespit
edilmesi amaçlanmıştır. Borsa İstanbul 50 endeksinde işlem gören mali sektör dışındaki 35
hisse senedi alınmış ve bunların finansal oranları olarak brüt kar marjı, cari oran, likidite
oranı, aktif karlılığı, öz sermaye/aktif oranı, piyasa değeri/defter değeri kullanılmıştır.
Çalışma 2015-2016 ve 2017 yıllarını kapsamaktadır. Bulanık kümeleme analizi sonucu
uygun küme sayısı 2015 yılı için 8, 2016 yılı için 6, 2017 yılı için ise 9 olarak bulunmuştur.
Hisse senetlerinin bazılarının 2015, 2016, 2017 yıllarında aynı grupta yer almakta olduğu,
bazılarının ise gruplar arası değişkenlik gösterdiği tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına
göre bulanık kümeleme analizi hisse senetlerinin finansal oranlarına göre kümelenmesi
noktasında başarılı bir yöntem olarak kullanılabilir. Özellikle bulanık kümeleme analizinin
farklı yıllar için yapılması daha verimli yorumlar elde edilmesini sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bulanık kümeleme, Hisse senedi piyasası, Finansal oranlar
JEL Sınıflaması: C8, G11, C38

Classifying Stocks Using Fuzzy Clustering Analysis
Abstract

Financial ratios are important for investors in the selection of stocks while creating a
portfolio. However, it is difficult to evaluate a large number of stocks at the same time in
terms of financial ratios. Therefore, it is aimed to determine the similar and different ones
of stocks in terms of financial ratios by using fuzzy clustering analysis. There are 35 stocks
(out of the financial sector) included in the Borsa Istanbul 50 (BIST50) index. Gross profit
margins, current ratios, liquidity ratios, return on equity ratio, return on assets ratio, market
to book values are taken as variables of these stocks. The study includes 2015, 2016 and
2017 years data. As a result of fuzzy clustering analysis, the number of suitable cluster
number is found 8 for 2015, 6 for 2016 and 9 for 2017 year. Some of the stocks were in the
same group in 2015, 2016 and 2017, while some of them showed differences between the
groups. Fuzzy clustering analysis can be used as a successful method for clustering the
stocks according to their financial ratios. Especially fuzzy clustering analysis for different
years provides more efficient interpretations.
Keywords: Fuzzy clustering, Stock market, Financial ratios
JEL Classification: C8, G11, C38

1.Giriş

Bilanço ve gelir tablolarından elde edilen finansal oranlar işletmelerin finansal performansları,
kârlılıkları, likiditeleri, mali durumları vb. durumlar hakkında yatırımcılara bilgi vermektedir. Bu
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oranların sayıca fazla olması analizlerin verimliliğini azaltmakta ve hisse senedi seçimini
zorlaştırmaktadır. Ancak finansal oranların göre hangi hisse senetlerinin benzer özellik
gösterdiğinin bilinmesi yatırımcılara kolaylık sağlamaktadır. Bu anlamda bulanık kümeleme
analizi benzer finansal oranlara sahip hisse senetlerini saptamada ve bunların birbirlerine ne ölçüde
benzediğini belirlemede kullanılabilir.
Bu çalışmanın amacı bu değişkenlere (finansal oranlarına) göre hisse senetlerini bir araya getiren,
benzerlik ve farklılıklarını ortaya çıkaran ve yatırımcıya portföy oluştururken ek bilgi sağlayan bir
teknik geliştirmektir. Çalışmada Borsa İstanbul 50 endeksinde işlem gören mali sektör dışındaki
hisse senetlerinin finansal oranlarıyla bulanık kümeleme analizi yapılmıştır. Finansal oran olarak
Brüt Kar Marjı, Cari Oran, Likidite Oranı, Aktif Karlılığı, Öz sermaye/Aktif Oranı, Piyasa
Değeri/Defter Değeri kullanılmıştır.
2.Literatür

Uluslararası literatürde finansal oranlara göre çeşitli gruplara ait firmaların kümelenmesine
yönelik birçok çalışmaya rastlanmıştır. Çalışmalarda kullanılan yöntemler arasında en çok bulanık
kümeleme yönteminin kullanıldığı ve çalışmaların sonucunda yatırımcılara portföy önerilerinde
bulunduklarını görülmektedir.
Luo vd. (2003) Çin Borsasında faaliyet gösteren 9 şirketin finansal oranları ( Net aktif getirisi,
hisse başına net kar, alacak devir hızı, stok devir hızı, aktif/borç oranı) ile kümelemeyi
amaçlamışlardır. Dinamik bulanık kümeleme yöntemini kullandıkları çalışmalarında seçilen 9
firmayı iyi, orta ve kötü olarak gruplandırmışlardır. Analiz sonucunda net aktif getirisi ile alacak
devir hızı oranlarının diğer oranlara göre finansal duruma doğrudan etkili olduğu görülmüştür.
Firmanın finansal oranlarından birinin kötü olması firmanın iyi pozisyonda olmasına engel
olmadığını, önemli olanın ana finansal oranlara bağlılık olduğunu söylemektedirler. Ayrıca
yazarlar, Tong Ren Tang örneklemini kullanarak kredi skorunun iyi grubuna dahil olduğunu
göstermişlerdir.
Li ve Cui (2007) genel finansal endeksler ile lojistik firmalarını kümelemeyi amaçlamışlardır.
Analizlerinde bulanık kümeleme yöntemini kullanmışlardır. 11 lojistik firmasını, 7 finansal oran
(brüt kar marjı, faaliyet getiri oranı, net aktif getiri oranı, hisse senedi oranı, cari oran, likitide
oranı, hisse başına net nakit akışı) ile analiz etmişlerdir. Analiz sonucunda farklı eşik
değerlerindeki kümelenmeleri göstermişlerdir.
Nanda vd. (2010) kümelenmiş hisse senetlerinin sınıflandırılması için veri madenciliği
tekniklerinden yararlanmışlardır. Bombay borsasına ait farklı sektördeki ve büyüklükteki 106
şirketin 2007-2008 finansal yılı içindeki verilerinden yararlanmışlardır. Analizlerde k-ortalamalar,
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öz düzenleyici haritalar ve bulanık k-ortalamalar metotlarını kullanıp karşılaştırmalar
yapmışlardır. Analizleri sonucunda k-ortalamalar yönteminin diğerlerine kıyasla daha yoğun
kümelemeler yaptığını söylemişlerdir. Çalışmanın sonunda kümelenmiş hisse senetlerinden
minimum portföy riskine sahip portföy önerilerinde bulunmuşlardır.
Li vd. 2011 yılındaki çalışmalarında Çin Borsasında faaliyet gösteren emlak firmalarının bazı
finansal endekslere göre kümelemeyi amaçlamışlardır. Kümeleme yöntemi olarak dinamik
bulanık kümeleme yöntemini kullanmışlardır. 10 farklı emlak firmasının 10 farklı finansal
oranından (hisse başına getiri, hisse başına net aktif, hisse başına dağıtılmayan kar, hisse birikim
fonu, satış karı, işletme karlılığı, net kar marjı, ağırlıklandırılmış net varlık getirisi, seyreltilmiş net
varlık getirisi, hisse senetleri payları) veri seti oluşturmuş ve analiz etmişlerdir. Analiz sonucunda
farklı eşik değerlerine göre kümelenmiş firmaları değerlendirmişlerdir.
Li vd (2013) bulanık kümeleme yöntemi kullanarak borsadaki hisse senetlerinin bağıl değerleri ile
analiz yapmayı amaçlamışlardır. Bağıl değerlere ilişkin 3 hipotez önermektedirler. Çin borsasında
faaliyet gösteren 10 telekomünikasyon şirketini, 9 farklı finansal oran (hisse başına net aktif, hisse
başına dağıtılmayan kar, hisse başına biriktirilen fon, brüt satış karı oranı, faaliyet karı oranı, net
kar oranı, ağırlıklandırılmış hisse senedi getirisi, seyreltilmiş hisse senedi getirisi, cari oran) ile
değerlendirmişlerdir. Analiz sonucunda birçok şirketin fiyatlarındaki dalgalanmanın dinamik
kümeleme ile benzerlik gösterdiğini vurgulamışlardır. Öte yandan, lambda değeri arttıkça aynı
fiyata sahip şirketlerin aynı kümede yer aldıklarını göstermişlerdir.
3.Metodoloji

Kümeleme analizinde; veriler uzaklık ve benzerliklerine göre kümelere ayrılmakta, kümeler
arasındaki farklılıklar incelenmektedir. Birbirlerine en fazla benzeyen birimler analiz sonucunda
aynı kümelerde yer almaktadır. Bu kümelerin yapıları kendi içlerinde homojen, diğer kümelerle
ise heterojendir (Hair vd. 2010). Kümeleme analizinin temel amacı, aralarındaki benzerlik ve
farklılıkların bilinmediği bir grup verinin sınıflandırılarak anlamlandırılmasıdır. Fakat kümeleme
analizi katı bir ayrıma sahiptir, analizdeki birimler bir kümeye aittirler veya değildirler.
Zadeh (1965) tarafından önerilen bulanık mantık temelinde ortaya çıkan bulanık kümeleme
analizi, birimlerin birbirinden önemli ölçüde ayrılmadığı durumlarda uygun bir yöntemdir.
Bulanık kümelemede, her birim aitliği bakımından çeşitli kümelere yayılır. Yani bir birim farklı
kümeler içinde aynı anda yer alabilir. Bu da farklı kümelere ait olma derecesini gösteren ve 0 ile
1 arasında değişen üyelik katsayıları aracılığıyla olur. Burada önemli nokta her bir nesnenin üyelik
katsayılarının toplamının 1’e eşit olmasıdır. Bulanık kümeleme yönteminde her birim belirli bir
kümede yer alması için zorlanmamaktadır ki bu bulanık kümelemenin en önemli özelliği olarak
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gösterilebilir. Fakat analiz sonucunda yorumlanması gereken çok daha fazla bilginin ortaya
çıkması da bulanık kümeleme yönteminin dezavantajı olarak belirtilebilir (NCSS, 2014).
Bulanık kümeleme kapsamında literatürde sıkça kullanımı olan bir yöntem Bezdek ve Hathaway
(1987) tarafından ileri sürülen ve Kaufman ve Rousseeuw (1990) tarafından geliştirilen, bulanık
c-ortalamalar yöntemine ait algoritmadır.
Bu algoritma;
uik ≥ 0 ,

u

ij

= 1, i = 1, 2, …., N ve k = 1,2,….,K için

i

kısıtı altında aşağıdaki amaç fonksiyonunu minimize etmeye çalışmaktadır.
N

K


k 1

N

 u
i 1 j 1
N

2
ik

u 2jk dij

2 u 2jk
i 1

uik k kümesindeki i biriminin bilinmeyen üyeliğini, ujk k kümesindeki j biriminin bilinmeyen
üyeliğini tanımlar ve dij, i ve j birimleri arasındaki farklılığı veya uzaklığı gösteren Öklid uzaklığı
olarak ifade edilmektedir. Bulanık kümeleme analizindeki en önemli göstergelerden biri, Dunn
ayrıştırma katsayısıdır. Bir analizdeki bulanıklık miktarı, tüm üyelik katsayılarının karelerinin
toplamının nesne sayısına bölünmesiyle tanımlanan ve aşağıdaki formülde olduğu gibi daha da
normalleştirilebilen Dunn ayrıştırma katsayısı ile ölçülür: (Kaufman ve Rousseeuw 1990, s.171)

uik2
K   1
N
Fk (U )  i 1 k 1
K 1
N

K

Normalleştirilmiş Dunn katsayısı, Fk(U), 0 ile 1 arasında değer alır. Fk(U) 'nun 1'e yakın değer
alması veride bulanıklık olmadığını (katı kümeleme) gösterirken, 0'a yakınlık, tam bulanıklığı
gösterir. Bulanık kümelemede uygun küme sayısının kaç olduğunu belirlemek için gölge istatistiği
(silhouette statistics, SC) ve ortalama gölge istatistiğinden (average silhouette statistics, ) istifade
edilir (Özdamar, 2010, s.334). Gölge istatistiği şu aşağıdaki formül ile bulunur:
s(i) 

b(i)  a(i)
,  1  s(i)  1
max[a(i ), b(i)]

Burada, a(i) i. birimin aynı küme içerisindeki diğer tüm birimlere olan uzaklıklarının ortalamasını,
b(i), i. birimin en yakın komşu olduğu ve elemanları arasındaki ortalama uzaklığın en küçük
olduğu kümedeki elemanlar ile i. birimin uzaklıklarının ortalamasını göstermektedir (Alptekin,
2015, s.141).
Hisse senetlerini finansal oranlarına göre kümelemede klasik kümeleme analizi özellikle uç
değerler nedeniyle verimli çalışamamakta ve/veya sonuçlarının yorumlanmasında esneklik
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tanımamaktadır. Hisselerin hangi oranda hangi kümeye ait olduğunu göstermesi yatırımcılara daha
çok fikir vericidir. İşte bu nedenlerden dolayı bu çalışmada literatürde birçok alanda
uygulamasının görüldüğü bulanık kümeleme analizinin kullanılması uygun görülmüştür. Bulanık
kümeleme analizi kapsamında birçok algoritma mevcuttur. Yukarıda açıklanan, Kaufmann ve
Rousseeuw (1990) tarafından geliştirilen metodu kullanan FANNY algoritması çalışma için uygun
görülmüştür. FANNY algoritmasının diğer bulanık kümeleme yöntemleriyle kıyaslandığında
benzemezlik matrisini kabul etmesi,

küresel nesneleri kümelemede daha dirençli olması

(Koyuncugil, 2006, s.105) gibi özelliklerinin yanı sıra çalışmanın veri seti için daha uygun olması
bu algoritmanın seçilmesine neden olmuştur. Çünkü hisse senetlerinin finansal oranları gibi
genelde aynı aralıkta yer alan ve çok küçük farklılıklar gösteren veriler için birimlerin
sınıflandırılmasında Kareli Öklid uzaklığı kullanılmasının daha uygun olduğu düşünülmüştür.
Çalışma 2015, 2016 ve 2017 yılları için hazırlanmış olan üç ayrı veri setinden oluşmaktadır. Her
bir yıl için hazırlanan veri setinde Borsa İstanbul 50 (BIST50) endeksi içinde yer alan mali sektör
dışındaki 35 hisse senedi yer almaktadır. Bu hisse senetlerine ait değişkenler olarak (o yıla ait)
brüt kar marjları, cari oranları, likidite oranları, aktif karlılıkları, özsermaye/aktif oranları, piyasa
değeri/defter değeri oranları alınmıştır.
Çalışma R ortamında yürütülmüştür. R programının paketlerinden olan “cluster” paketi bulanık
kümeleme analizinde Kareli Öklid uzaklığını kullanmaya olanak sağladığı, veri setine daha uygun
olduğu ve detay olarak çok sayıda argüman içerdiği için tercih edilmiştir. Burada önemli bir nokta
olarak şu belirtilebilir; finansal veriler ile çalışıldığı için kümeleme analizinin finansal olarak
anlamlı ve yorumlanabilir olması açısından hisse senetlerini en az sayıda kümeye ayırmaktan
ziyade en optimum sayıda kümeye ayırmaya çalışılmıştır. Çünkü çalışmanın amacı doğrultusunda
portföy oluşturmaya yardımcı olması için hisse senetlerinin bir portföy içinde anlamlı olabilecek
sayıda kümelere ayrılması gerekmektedir. Bu amaçla değişik bulanıklık dereceleri ile analiz
tekrarlı bir şekilde yapılmıştır. Bu yüzden FANNY algoritması içinde yer alan ve bulanıklığı
belirten “üyelik üs derecesi (membership exponent)” 2’den farklı değerler ile (tekrarlı şekilde)
çalıştırılmıştır. Çalışmada literatürde yer alan diğer çalışmalardan farklı olarak üç ayrı yıl verisi
kullanılarak bulanık kümeleme analizi yapılmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. 2015, 2016 ve 2017
yılları için FANNY algoritması farklı küme sayıları ile (k=2’den k=10’a kadar) ayrı ayrı
çalıştırılmış ve her küme sayısı için ortalama gölge istatistiği (silhouette), Dunn ayrıştırma
katsayısı ve normalleştirilmiş Dunn Katsayısı elde edilmiştir. Daha sonra bu değerler tablolaştırılıp
kıyaslanarak her yıl için uygun küme sayıları tespit edilmiştir.
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4.Bulgular
4.1. 2015 yılı

Bulanık kümeleme analizi sonucu uygun küme sayısı 2015 yılı için 8 olarak bulunmuştur (gölge
istatistiği = 0.615, Dunn katsayısı = 0.787, normalleştirilmiş Dunn katsayısı = 0.756). Hisse
senetlerinin kümelere ait olma yüzdeleri 2015 yılı için Tablo 1’de görülmektedir. Ayrıca Grafik 1
ve Şekil 1’de görüldüğü üzere 1. kümede 6, 2. kümede 5, 3. kümede 4, 4. kümede 9, 5. Kümede
5, 6. kümede 4, 7. ve 8. kümelerde ise 1’er hisse senedi yer almaktadır.

Şekil 2: 2015 Yılı Hisse senetlerinin
Kümelenmeleri

Grafik 1: 2015 yılı Hisse Senetlerinin
Kümelenmeleri

Tablo 2: 2015 Yılı İçin Hisse Senetlerinin Kümelere Ait Olma Yüzdeleri
Hisse
senetleri

1.küme

2.küme

3.küme

4.küme

5.küme

6.küme

7.küme

8.küme

AKSEN
ALARK
ARCLK
ASELS
BIMAS
CCOLA
DOHOL
ECILC
ENKAI
EREGL
FROTO
IPEKE

78
1
12
3
4
4
1
0
0
1
1
4
1
88

2
87
7
45
27
6
3
1
1
16
5
1
88
1

3
1
36
3
2
16
0
0
0
1
0
87
0
2

15
8
21
24
60
9
95
0
0
3
92
3
9
8

1
2
21
21
5
62
1
1
1
6
1
4
1
1

0
2
2
3
2
2
0
96
97
73
0
0
1
0

0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

KRDMD

KARSN
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KCHOL
KOZAL
KOZAA
MGROS
NTHOL
OTKAR
PGSUS
PETKM
SAHOL
SASA
SODA
SISE
TAVHL
TKFEN
TOASO
TCELL
TUPRS
THYAO
TTKOM
VESTL
ZOREN

1
0
1
89
1
91
1
0
0
0
0
1
0
1
15
0
1
12
2
99
99

1
0
2
1
3
1
2
96
0
91
1
8
0
6
4
1
1
4
0
0
0

0
0
3
6
2
4
0
0
0
0
0
2
99
0
2
1
0
3
94
0
0

98
0
2
3
2
3
97
2
0
3
0
5
0
92
78
1
98
79
1
1
1

0
0
90
1
89
1
0
1
0
2
2
81
0
1
1
97
0
2
1
0
0

0
0
2
0
4
0
0
1
0
3
95
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0

0
100
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4.2. 2016 yılı

Yine analiz sonucu uygun küme sayısı 2016 yılı için 6 olarak bulunmuştur (gölge istatistiği =
0.501, Dunn katsayısı = 0.765, normalleştirilmiş Dunn Katsayısı = 0.718). Grafik 2 ve Şekil 2’de
görüldüğü üzere 1. kümede 6, 2. kümede 12, 3. kümede 9, 4. kümede 4, 5. kümede 3 ve 6. kümede
ise 1 hisse senedi yer almaktadır. Hisse senetlerinin kümelere ait olma yüzdeleri 2016 yılı için
Tablo 2’de görülmektedir.
Şekil 2: 2016 Yılı Hisse senetlerinin
Kümelenmeleri

Grafik 2: 2016 yılı Hisse Senetlerinin
Kümelenmeleri
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Tablo 2: 2016 Yılı İçin Hisse Senetlerinin Kümelere Ait Olma Yüzdeleri
Hisse
senetleri

1.küme

2.küme

3.küme

4.küme

5.küme

6.küme

AKSEN
ALARK
ARCLK
ASELS
BIMAS
CCOLA
DOHOL
ECILC
ENKAI
EREGL
FROTO
IPEKE
KRDMD
KARSN
KCHOL
KOZAL
KOZAA
MGROS
NTHOL
OTKAR
PGSUS
PETKM
SAHOL
SASA
SODA
SISE
TAVHL
TKFEN
TOASO
TCELL
TUPRS
THYAO
TTKOM
VESTL
ZOREN

77
3
3
0
4
2
2
0
1
2
1
1
2
24
1
3
2
94
4
95
4
1
0
2
0
0
9
0
5
1
2
1
52
78
98

18
63
8
2
52
5
88
0
2
8
94
1
90
71
97
4
2
3
7
3
93
6
0
18
0
0
5
99
92
2
97
98
7
17
1

3
28
82
98
41
86
9
0
8
46
4
1
8
4
2
11
7
1
61
1
2
92
0
72
1
99
11
1
3
91
1
1
7
3
0

0
3
1
0
1
1
0
99
88
41
0
0
0
0
0
68
4
0
2
0
0
1
0
5
99
0
1
0
0
3
0
0
1
0
0

2
2
6
0
2
6
1
0
1
3
0
97
1
1
0
11
85
1
26
1
0
1
0
2
0
0
74
0
0
3
0
0
31
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3
1
0
0
0
0
0
100
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0

4.3. 2017 yılı

Analiz yapılan son yıl olan 2017 yılı için ise uygun küme sayısı 9 olarak bulunmuştur (gölge
istatistiği = 0.530, Dunn katsayısı = 0.815, normalleştirilmiş Dunn Katsayısı = 0.792). Grafik 3
ve Şekil 3’de görüldüğü üzere 1. kümede 3, 2. kümede 1, 3. kümede 2, 4. kümede 10, 5. 6. ve 7.
kümede 5’er, 8. kümede 3 ve son olarak 9. kümede 1 hisse senedi yer almaktadır. 2017 yılı için
Hisse senetlerinin kümelere ait olma yüzdeleri ise Tablo 3’te görülmektedir.
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Şekil 3: 2017 Yılı Hisse senetlerinin
Kümelenmeleri

Grafik 3: 2017 yılı Hisse Senetlerinin
Kümelenmeleri

Tablo 3: 2017 Yılı İçin Hisse Senetlerinin Kümelere Ait Olma Yüzdeleri
Hisse
senetleri

1.küme

2.küme

3.küme

4.küme

5.küme

6.küme

7.küme

8.küme

9.küme

AKSEN
ALARK
ARCLK
ASELS
BIMAS
CCOLA
DOHOL
ECILC
ENKAI
EREGL
FROTO
IPEKE
KRDMD
KARSN
KCHOL
KOZAL
KOZAA
MGROS
NTHOL
OTKAR
PGSUS
PETKM
SAHOL
SASA
SODA
SISE
TAVHL

93
0
3
1
0
2
0
52
2
0
9
11
0
0
0
0
0
97
0
0
0
0
0
0
0
0
4

0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
0
93
0
0
0
0
43
0
0
88
4
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
60
71
1
1
0
4
100
0
4
84
98
0
98
1
0
0
1
4
99
0
0
16
97
2

2
0
0
6
6
87
0
1
4
0
0
34
4
0
2
0
95
0
0
15
85
0
0
97
1
0
5

0
0
0
26
17
1
99
0
1
0
0
3
3
1
1
1
1
0
100
2
3
0
0
0
81
2
1

1
0
0
5
4
8
0
2
88
0
1
8
8
1
0
1
1
1
0
1
4
0
0
1
1
1
86

0
0
0
2
1
1
0
0
0
0
0
32
1
0
96
0
2
0
0
81
3
0
0
1
1
0
1

0
0
3
0
0
0
0
1
0
0
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
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TKFEN
TOASO
TCELL
TUPRS
THYAO
TTKOM
VESTL
ZOREN

0
0
0
0
0
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
95
2
88
3
5
5

1
0
0
4
1
8
2
2

95
0
3
6
3
1
1
89

0
99
1
1
6
87
92
1

1
0
0
86
0
1
0
3

0
0
0
0
0
0
0
0

Bu bulgulara göre özetle, bazı hisse senetleri 2015, 2016, 2017 yıllarında aynı grupta yer almakta
bazıları gruplar arası değişkenlik göstermektedirler. Özellikle bulundukları gruba aidiyet
dereceleri gruplar arası geçiş için önemli bir dikkat çekici değişkendir. Yıllar itibariyle aynı
kümede olan hisse senetleri şunlardır; ZOREN, MGROS, VESTL, OTKAR 1. kümede, PETKM,
SASA 2. kümede, TAVHL, IPEKE 3. kümede, KCHOL, TUPRS, PGSUS, DOHOL, FROTO,
TKFEN, THYAO, TOASO, 4. kümede, TCELL, SISE, CCOLA, 5. kümede, ECILC, SODA ise
6. kümededir. Diğer 14 hisse senedi ise yıllar itibariyle finansal oranlarına göre farklı kümelerde
görülmektedir. Bunların dışında 2015 ve 2017 yıllarında KOZAL, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında
ise SAHOL tek başına bir küme oluşturarak diğer hisse senetlerinden finansal oranları bakımından
ayrışmaktadırlar.
3. kümenin çok geniş ve görece büyük şirketlere ait hisse senetlerinden oluştuğu da görülmektedir.
Aynı holdinge ya da tepe şirkete ait hisse senetlerinin genellikle aynı grupta yer aldığı da diğer
önemli bir bulgudur.
5.Sonuç

Bulanık kümeleme analizi hisse senetlerinin finansal oranlarına göre kümelenmesi noktasında
başarılı bir yöntem olarak kullanılabilir. Bu yöntem çok sayıda finansal oranın karşılaştırılmasında
yatırımcılara kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca hisse senetlerinin ait olduğu grupların bilinmesi ve
bu gruplara ait olma dereceleri yatırımcılara portföy oluştururken farklı stratejiler uygulamalarına
olanak sağlamaktadır. Aynı kümede yer alan hisse senetleri finansal durum açısından benzer
özellikler göstermektedirler. Bu durumda yatırımcılar riski dağıtmak için farklı kümelerdeki hisse
senetlerine yatırım yapabileceklerdir. Özellikle farklı yıllar için bulanık kümeleme analizi
yapılması daha verimli yorumlar elde edilmesini sağlamaktadır. Çünkü hisse senetlerinin
bulundukları kümeye ait olma dereceleri o hisse senetlerinin finansal oranları açısından bir sonraki
yıl sahip olacağı pozisyonu hakkında da bilgi vermektedir.
Borsa İstanbul 50 endeksinde yer alan mali sektördeki firmaların finansal oranlarının
hesaplanmasında karşılaşılan zorluklar nedeniyle analize dahil edilememişlerdir. Bu nedenle bir
kısıt olarak bu çalışmada reel sektöre yönelik bulgulara ve sonuçlara ulaşılmıştır. Yatırım analizi
yalnızca temel analiz için kullanılan finansal oranlar ile değil aynı zamanda teknik analiz
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indikatörleri kullanılarak da yapılabilir. Böylece mali sektördeki firmalarda çalışmaya dahil
edilebilir. Hisse senetlerinden finansal oranları bazında farklılaşan ve tek başına küme oluşturma
eğiliminde olan hisse senetlerinin ayrıca incelenmesi de gelecek çalışmalara konu olabilir.
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İnovasyon, Firma Performansı ve Rekabet Avantajı Ilişkisi: Türk Savunma Sanayiinde bir
Uygulama
Selahattin KAYNAK1
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Ömer ÇINAR3
Özet

Küreselleşmeyle birlikte artan ulusal/uluslararası rekabet, bilginin üretimde faktör olarak
kullanılmasıyla bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, ekonomik ve sosyal
hayatta yaşanan hızlı değişimler sonucunda; inovasyon, firma performansı ve rekabet
avantajı gibi konuların bilimsel düzlemde tartışılması önem arz etmektedir. Zira bu
kavramlar bütün karar vericiler için stratejik öneme sahip olup, piyasada var olmanın temel
unsuru haline gelmiştir. Savunma sanayiinde faaliyet gösteren firmaların rekabet avantajı,
inovasyon ve firma performansları arasındaki ilişkilerin incelenmesi bu çalışmanın amacını
oluşturmaktadır. Çalışmada kullanılan veriler, ampirik bir çalışma ile anket yoluyla elde
edilmiştir. Çalışma sonucunda, firmaların gerçekleştirdiği ürün, süreç ve pazarlama
inovasyonu faaliyetleri ile elde ettikleri verimlilik düzeyi arasında istatistiksel olarak
pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu sonuca göre; ürün, süreç ve pazarlama
alanlarında daha inovatif faaliyetler gerçekleştiren firmaların verimlilik düzeylerinde bir
artış gözlenmiştir. Ayrıca maliyet ve üretim teknolojisinde daha avantajlı olan firmaların,
rakiplerine göre karlılık ve büyüme performansından memnun olma düzeyleri de artmıştır.
Anahtar Kelimeler: Rekabet Üstünlüğü, İnovasyon, Firma performansı, Savunma Sanayii
JEL Sınıflaması: D22, L25, L60

The Relationship between Innovation, Firm Performance and Competition Advantage: An
Application in Turkish Defense Industry
Abstract

Together with the international competition which gains a certain pace within
globalization, developments in information communications technology as a consequence
of knowledge being used as a factor in production and rapid changes in economic and social
life, it has become of vital importance to discuss subjects such as company performance
and competition advantage on a scientific level. These concepts are very significant for all
decision makers and they are one of the basic elements of existence in the market.
Examining the relationship between innovation levels, competition advantages and
performances of the companies which operate in the defense industry constitute the core
purpose of this research. Data presented in the research have been collected through via
questionnaire survey. As a result of the research, a statistically positive and meaningful
relationship has been found between products, process and marketing innovation and their
levels of productivity. According to this result, productivity levels of the companies which
develop more innovative practices in the fields of product, process and marketing have
been observed to increase. In addition, companies which have advantages in terms of cost
and production technologies have witnessed an increase in their levels satisfaction with
respect to profitability and growth.
Keywords: Competitive Advantage, Innovation, Company performance, Defense Industry
JEL Classification: D22, L25, L60
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1. Giriş

Küresel rekabetin yoğun yaşandığı günümüz ekonomilerinde, firmaların rekabet gücünü
kaybetmemeleri

ve

performanslarını

artırabilmeleri

için

inovasyon

odaklı

faaliyetler

gerçekleştirmeleri bir zorunluluk haline gelmiştir. Zira üretim maliyetlerinin düşmesi, verimliliğin
artması ve değişen tüketici taleplerinin optimal düzeyde karşılanması, firma performansına olumlu
katkı sağlayacak inovasyonlarla mümkündür. İnovasyonun bilgi toplumunda ekonomik yapının
temel unsuru ve firmaların rekabet gücünün belirleyicisi olması nedeniyle önemi sürekli
artmaktadır.
İnovasyon, değer yaratan yenilik olarak ifade edilebilir. En temel hali ile ürün inovasyonu, süreç
inovasyonu, pazarlama inovasyonu ve organizasyonel inovasyon olmak üzere dört çeşit inovasyon
türü bulunmaktadır. Firma performansı, firma tarafından değer yaratan yeniliklerden etkilenir. Bu
nedenle, inovasyon faaliyetleri firmanın verimlilik büyüme ve karlılığına etki ederek firma
performansını etkilerler.

Üstün performans elde etmek için, rakiplere karşı sürdürülebilir

avantajlara sahip olunmalıdır (Gençtürk vd., 2010). Rekabet avantajı sürdürülebilirlik açısından
son derece önemlidir. Bu nedenle rekabet avantajının inovasyon ve firma performansı bağlamında
incelenmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
İnovasyon performansı ile firma performansı arasındaki ilişkinin belirlenmesi her ölçekteki firma
ve endüstri için önemli ve gerekli olduğu gibi tüm iktisadi karar birimleri için de gerekli ve
önemlidir. Monopolcü rekabet ve oligopol gibi eksik rekabet piyasalarında faaliyet gösteren
firmalar, mal ve hizmetin üretiminden nihai tüketiciye ulaşmasına kadar her türlü inovasyon odaklı
faaliyetlerle rakiplerine göre rekabet avantajı elde etmek isterler. İnovasyon odaklı faaliyetler, yeni
piyasalar ortaya çıkardığı gibi bir takım değişim ve dönüşümlerle var olan piyasalara da yeni bir
bakış açısı kazandırmaktadır (Kim ve Pennings, 2009: 368). Bu nedenle, firmalar, elde edecekleri
rekabet avantajı ile verimlilik, büyüme ve karlılık ile ilgili performanslarını artırmayı
hedeflemektedirler. Literatürde, firma performansının ölçülmesinde satış, ihracat, büyüme
oranları, toplam istihdam, kar oranı ve yatırım getirisi gibi ölçütler dikkate alınarak yapılan
çalışmalarda inovatif faaliyetler gerçekleştiren firmaların, yapmayanlara nispeten daha iyi bir
performans gösterdiği ifade edilmektedir (Kemp, vd., 2003: 18).
Chamberlin (1933), Robinson (1933) ve Alderson (1937) çalışmalarıyla iktisat kuramında
kullanılmaya başlanan rekabet üstünlüğü kavramı, Day (1984) ve Porter (1985) tarafından firma
performansı ile ilişkilendirilmiş ve rekabet üstünlüğü sağlamanın yüksek performansı da
beraberinde getireceği ifade edilmiştir (Soyer, 2007: 6).
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Savunma sanayii, ileri düzeyde teknolojinin kullanıldığı ve sürekli inovasyon yapmanın gerekli
olduğu önemli sektörlerden biridir. Bu sektörde gösterilen başarılar ülkelerin güvenliğini ve dış
ilişkilerde bağımsız politika belirleme kabiliyetini önemli derecede etkiler. Bunlarla beraber,
uluslararası ilişkilerde belirleyici pozisyonda olabilmek için, ekonomik gelişmişlik kadar yüksek
inovasyon performansı ile iyi bir firma performans sergileyen ve rekabet avantajı elde edebilecek
firmalara sahip bir milli savunma sanayiine sahip olmak da önemlidir. Bu nedenle, ülkelerin,
savunma sanayii sektöründe yenilikçi ürünler ortaya koyma, teknoloji transferine ve savunma
teknolojisine egemen olma arzusu hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeleri sektörde büyük
bir rekabet içerisinde olmaya zorlamıştır (Eren ve Kılıç, 2013:222). Savunma sanayiinin stratejik
öneme sahip bir sektör olması nedeniyle her ülke bu alanda güncel teknolojileri kullanılmak
amacıyla Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları yaparak rekabet güçlerini arttırır (Altuntaş ve Dereli,
2016).
Her ülke için inovasyona, firma performansına ve rekabet gücüne etki eden faktörlerin dinamikleri
farklıdır. Bu farklılık sektörden sektöre de değişebilir. Savunma sanayii için inovasyon, firma
performansı ve rekabet avantajı ilişkisinin incelenmesi, firmaların gelecekte verecekleri stratejik
kararların başarıya ulaşmasında etkilidir. Ayrıca, savunma sanayii için inovasyon, firma
performansı ve rekabet avantajı ilişkisinin incelenmesi karar vericilerin kaynakların etkin
dağılımını sağlayacak eylem planlarını oluşturmalarına da yardımcı olur. Bahsedilen üçlü ilişkinin
(inovasyon, firma performansı ve rekabet avantajı) incelemesi, teknoloji, yatırım ve katma değeri
yüksek inovasyon odaklı uygulamalar için gerekli olan bilgilerin de türetilmesini sağlar.
Bahsedilen bu avantajlar nedeniyle, Türk savunma sanayiinde, inovasyon, firma performansı ve
rekabet avantajı ilişkisinin ampirik bir çalışma incelenmesi önemlidir. Böylece, karar vericilerin
Türk savunma sanayii için daha doğru kararlar vermelerine yardımcı olacak bilgilerin elde
edilebileceği değerlendirilmektedir. Bu nedenle, bu çalışmada Türk savunma sanayinde faaliyet
gösteren ve Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği üyesi firmalar ana kütle kabul
edilerek inovasyon, firma performansı ve rekabet avantajı ilişkisi incelenmiştir.
Çalışma; giriş, literatür taraması ve uygulama olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Savunma
sanayiinde faaliyet gösteren firmaların ürün, süreç, pazarlama ve organizasyon inovasyonu yapma
performanslarının tespit edilmesi ve inovasyon performansı ile firma performansını arasındaki
ilişkinin belirlenmesi amaçlanan çalışmada ayrıca inovasyon performansı ile rekabet avantajı
sağlayan firmaların performansındaki değişim de belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca Savunma
Sanayiinde inovasyon, rekabet üstünlüğü ve firma performansı arasındaki ilişkiyi belirlemek
amacıyla yapılmış̧ çalışmalara rastlanamamıştır. Dolayısıyla bu araştırmanın temel amacı,
Savunma sanayinde faaliyet gösteren ve aynı zamanda Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar
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Derneği (SASAD) üyesi olan firmaların, inovasyon performansları, firma performansları ve
rakiplerine göre sahip oldukları rekabet üstünlüğü arasındaki ilişkiyi belirlemektir.
2. Literatür Araştırması

Son zamanlarda makro ve mikro düzeyde inovasyon, ekonomik büyüme, firma performansı ve
rekabet avantajı arasındaki ilişkileri inceleyen çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Makro düzeyde
yapılan çalışmalarda inovasyonun ekonomik büyüme üzerindeki etkisini ilk vurgulayan
iktisatçılardan biri Schumpeter (1943)’dir. Harrod-Domar (1946), Solow (1956), içsel büyüme
teorilerinin öncülüğünü yapan Romer (1986), Romer (1990), Romer (1994) ve Lucas’ın (1988) da
inovasyon ve teknolojinin ekonomik büyümeye etkisi ile ilgili çalışmalar yapmışlardır. Mikro
düzeyde yapılan çalışmaların çoğunda ise firma performansının inovasyondan nasıl ve hangi
düzeyde etkilendiği ile ilgilidir. Bu çalışmaların sonuçlarına göre inovasyon, firma ve endüstrinin
ekonomik performansına pozitif katkı sağlamaktadır (Geroski, 1989; Kleinknecht ve Mohnen,
2002; Diederen vd., 2002; Favre vd., 2002; Wong vd., 2005; Roper, vd., 2008; Therrien, vd., 2011;
Eren ve Kılıç, 2013; Hassan vd., 2013; Baregheh, vd., 2014). Kleinknecht ve Mohnen (2002)
inovasyonun firma kârı ve cirosu üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapmış oldukları
çalışmada, değişkenler arasında pozitif bir ilişkinin olduğunu tespit etmişlerdir. Diederen vd.
(2002) ve Favre vd. (2002) ise firmanın büyümesi ve karlılığı ile inovasyon arasındaki ilişkinin
olumlu olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Wong (2005) her türlü inovasyonun firma ve endüstrinin
ekonomik performansına pozitif katkı sağladığını belirtmektedir. Bu çalışmalara ek olarak,
Geroski (1989) İngiltere’de firma düzeyinde yaptığı çalışmada, firma düzeyinde inovasyonun
toplam faktör verimliliği büyümesi üzerindeki etkisinin %50’sinin inovasyon ile açıklanabildiği
sonucuna ulaşılmıştır. Baregheh, vd. (2014) ise İngiltere’de gıda sektöründe KOBİ düzeyinde
faaliyet gösteren firmaların performanslarının inovasyondan pozitif etkilediğini belirtmiştir. Roper
vd. (2008), Kuzey İrlanda’da imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların inovasyon, büyüme
ve verimlilik performansı arasındaki ilişki araştırmışlardır. Çalışma bulgularına göre firmaların
büyüme ve verimlilikleri hem ürün hem de süreç inovasyonu firma büyümesini ve verimliliği
pozitif olarak etkilemiştir.
Therrien vd. (2011), Kanada’da hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmaların performansı ile
inovasyon türleri arasındaki ilişkiyi araştırdığı çalışmasında daha erken inovasyon odaklı
faaliyetlerle piyasaya giren firmaların daha fazla kar elde ettiklerini tespit etmişlerdir. Ayrıca ürün
inovasyonu yapan firmalar, inovasyonları çok büyük orijinallik içermese bile ürünlerini daha erken
ticarileştirdiğini ifade etmişlerdir.
Palangkaraya (2012) firma düzeyinde veri kullanarak firmaların inovasyon düzeyi ile ihracat
performansı arasında nedensellik ilişkisini araştırdığı çalışmasında, firma performansının bir
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ölçüsü olan ihracatın inovasyondan pozitif etkilendiğini belirtmiştir. Benzer sonuçları, Constantini
ve Melitz (2008) ve Long vd. (2009)’nin yapmış oldukları çalışmalarda da görmek mümkündür.
Erdem vd. (2013)’de yaptıkları çalışmada ise pazar yönlülük, inovasyon yönlülük ve firma
performansı arasındaki ilişkiler, Ankara’da faaliyet gösteren 40 otel işletmesinden elde edilen
veriler kullanılarak incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre Pazar yönlülük ile inovasyon
yönlülük arasında pozitif bir ilişki bulunmakla birlikte pazar yönlülüğün ve inovasyon yönlülüğün,
firma performansı ile anlamlı ve pozitif yönlü ilişkilidir.
Altuntaş vd. (2017), yaptıkları çalışmada savunma sanayiinde yaratıcı problem çözme teorisi
(TRIZ) kullanılarak yürüttükleri iki uygulamayı vermişlerdir. TRIZ, kişilerin inovasyon
yapmasına yardımcı olan bir araçtır. Bu çalışmada, savunma sanayiinde F-16 savaş uçaklarının
bakımı faaliyetleri için TRIZ kullanılarak yapılan iyileştirmeler verilmiştir.
İnovasyon türünü dikkate alarak firma performansına yansımasını araştıran çalışmalar da vardır.
Ettlie ve Reza (1992) ve Robin ve Mairesse (2008) araştırmalarında, ürün inovasyonunun firma
performansına pozitif katkı sağladığını belirlemişlerdir. Hassan vd. (2013) süreç, pazarlama ve
organizasyon inovasyonunun firma performansını olumlu etkilediğini saptamışlardır. Camisón ve
Villar- López’in (2014) araştırma bulgularına göre ise süreç inovasyonunu hem firma
performansını pozitif etkiler hem de ürün inovasyonunu yapabilme kabiliyetinin geliştirilmesine
aracılık eder. Ortt, van der Duin, (2008) ve Jiménez-Jiménez ve Sanz-Valle (2011) organizasyon
inovasyonu ile firma performansı arasında pozitif bir ilişkinin olduğunu saptamıştır. Yapılan
çalışmalardan anlaşılacağı gibi yürütülen çalışmalar ampirik araştırmalara dayanmaktadır.
Araştırma sonuçları, inovaysonun firma performansını etkilediğini ortaya koymaktadır.
Porter (1980) ve Porter (1985) firma performansını, sektördeki beş rekabet gücünün (potansiyel
rakipler, tedarikçiler, müşteriler, ikame ürünler ve sektördeki rakipler) etkilediğini öne
sürmektedir. Rekabet üstünlüğü sağlayan firmaların bunu sürdürülebilir hale getirebilmesi için
rakiplerine nazaran pazarlama, satış, insan kaynakları yönetimi gibi konularında daha etkin
davranmaları gerekmektedir. Naidoo (2010)’nin Çin’de KOBİ’ler üzerine yaptığı araştırmada ise
inovasyon ile elde edilen rekabet avantajı arasında pozitif bir ilişkinin olduğunu saptamıştır.
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3. Savunma Sanayiinde Bir Uygulama
3.1. Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın temel amacı, Savunma sanayinde faaliyet gösteren ve aynı zamanda Savunma ve
Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) üyesi olan firmaların, inovasyon performansları,
firma performansları ve rakiplerine göre sahip oldukları rekabet üstünlüğü arasındaki ilişkiyi
belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmanın araştırma soruları aşağıda verilmiştir.


İnovasyon türleri ile rekabet üstünlüğü değişkenleri arasında ilişki var mıdır?



Firmaların performansi ile rekabet üstünlüğü değişkenleri arasinda ilişki var mıdır?



İnovasyon ile firmalarin performansi arasinda ilişki var mıdır?

3.2. Araştırmanın Yöntemi

Çalışmada savunma sanayinde faaliyet gösteren ve Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar
Derneği üyesi firmalar ana kütle olarak kabul edilmiştir. Savunma sanayinde faaliyet gösteren
firmaların sayısı SASAD web sitesinden alınmış ve merkezi Ankara’da bulunan derneğin genel
başkanlığından bu sayıyı teyit edilmiştir. Ayrıca dernek, ilgili üye firmaların tam listesini
elektronik ortamda göndermiştir. Bu araştırma ve karşılıklı iletişim sonucu savunma sanayinde
faaliyet gösteren ve SASAD’a üye firma sayısının 91 olduğu ayrıca 64 firmanın da aday statüsünde
olduğu belirlenmiştir.
Araştırma için kesin anket formu hazırlanıp veri toplanmasına geçilmeden önce dernek başkanı ve
genel sekreteri ile ön anket çalışması yapılmıştır. İlgili kişilerden firmaların inovasyon türlerine
göre performansları, ekonomik performansları, rekabet avantajının ve demografik özellikleri
kapsamındaki ifadeleri değerlendirmeleri istenmiştir. Gelen öneriler ve düzeltmeler doğrultusunda
anket formuna son şekli verilmiştir.
Çalışma kapsamında hazırlanan anket, SASAD aracılığıyla 91 üye firmaya uygulanmıştır. Anket
çalışması sonucu 54 firma geri dönüş yapmış, ancak beş anketin eksik doldurulması sonucu 49
anket analize tabi tutulmuştur.
Anket formunda 4 grup soru yer almaktadır. Bu gruplardan ilki firmaların inovasyon
performanslarını belirlemek amacıyla hazırlanan sorulardan oluşmaktadır. İkinci grup sorular,
firmaların performansını ölçmeyi amaçlayan ifadelerden oluşmaktadır. Üçüncü grup sorular,
firmaların rakiplerine nazaran sahip oldukları rekabet avantajına yönelik ifadeler yer almaktadır.
Son gruptaki sorularda ise firmaların ve cevaplayıcıların tanımlayıcı bilgilerine yönelik ifadeler
yer almaktadır.
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İlk üç grupta yer alan sorular 5’li Likert ölçeğine göre hazırlanmıştır. Firmaların performansını
ölçmek için Li vd. (2009) kullandığı ölçekler, inovasyon türlerinin ve yapma düzeylerini ölçmek
için Gunday, vd. (2011) kullandığı ölçekler, rekabet üstünlüğü ölçekleri Doğan vd. (2003)’un
kullandığı ölçekler esas alınmıştır. Bu ölçekler yardımıyla elde edilen veriler, SPSS 22 istatistik
programı yardımıyla analiz edilmiştir.
4. Verilerin Analizi

Araştırmanın amaçları kapsamında elde edilen verilerin analizinde; cevaplayıcıların ve firmaların
tanımlayıcı bilgileri, firmaların inovasyon performansları (ürün, süre, pazarlama ve
organizasyonel inovasyonlar), firma performansları (verimlilikleri, büyümeleri ve karlılıkları) ve
rakiplerine nazaran sahip oldukları rekabet avantajı incelenmiştir. Cevaplayıcılara ilişkin özellikler
Tablo 1’de verilmiştir. Firmalara ait özellikler ise Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 1: Cevaplayıcıların Özellikleri

Çalışma Süresi

Eğitim

Firmadaki
Pozisyonunuz

1-5
6-10
11-15
16-20
21 ve üstü
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Genel Müdür
Kalite Müdürü
İşletme Müdürü
Pazarlama Müdürü
Mühendis
Diğer
Toplam

Frekans

Yüzde

18
9
9
6
7
3
18
27
1
20
5
4
7
4
9
49

36,7
18,4
18,4
12,2
14,3
6,1
36,7
55,1
2,0
40,8
10,2
8,2
14,3
8,2
18,4
100

Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmalardaki cevaplayıcıların % 55’i yüksek lisans
mezunu, %36,7’si 1-5 arası yıldır çalışmakta ve % 40,8’si da genel müdür olarak çalışmaktadır.
Savunma sanayinde faaliyet gösteren firmaların %79,6’sı hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalara
üretim yaparken %16,3’ü sadece yurtiçi piyasalara üretim yapmaktadır. Yapılan üretimin %61,2’si
müşteri siparişlerine dayalı gerçekleşirken %38,8’i stok ve müşteri siparişlerine uygun karma
olarak gerçekleşmektedir. Firmaların %77,6’sı anonim şirket statüsünde bulunmakta ve %49’u
1976—1990 yılları arasında kurulmuştur. Ayrıca sektörde hem rekabet (%32.7 yüksek ve %28.6
çok yüksek sınıfında) hem de ürün çeşitliliği (%55,1) yüksektir. Savunma sanayinde faaliyet
gösteren firmaların %65,3’ü yerli şirketlerle stratejik işbirliği yaparken %77,6’si yabancı
şirketlerle stratejik işbirliği yapmaktadır.
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Tablo 3’te firmaların gerçekleştirdikleri inovasyonlar yer almaktadır. Ürün inovasyonu ölçeğine
ait Cronbach alfa katsayısı (α) 0,54 ile orta, pazarlama inovasyonu ölçeğin Cronbach alfa katsayısı
(α) 0,90 ile yüksek, süreç inovasyonu ölçeğin Cronbach alfa katsayısı (α) 0,84 ile yüksek ve
organizasyon inovasyonu ölçeğin Cronbach alfa katsayısı (α) 0,91 ile yüksek düzeydedir.
Savunma sanayinde faaliyet gösteren firmalar, süreç inovasyonunda daha yüksek bir performans
gösterirlerken pazarlama inovasyonunda orta düzey bir performans sergilemişlerdir. Burada anket
yoluyla veriler firmalardan toplandığından, firmaların inovasyon ile ilgili sorulara verilen
cevapların bir yönüyle inovasyon için algılanan performansı göstermektedir.
Tablo 2: Firmaların Özellikleri

Kuruluş Tarihi

Hukuki Yapısı

Rekabet Koşulların

Üretilen Ürün
Çeşitliliği
Yerli Şirketlerle
Stratejik İşbirliği
Yabancı Şirketlerle
Stratejik İşbirliği
Üretim Yaptığı
Piyasalar
Üretim Türü

1961-1975
1976-1990
1991-2005
2006-2016
Limited
Anonim
Halka açık anonim
Diğer
Çok düşük
Düşük
Orta
Yüksek
Çok yüksek
Düşük
Orta
Yüksek
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Sadece yurtiçi piyasalara
Sadece yurtdışı piyasalara
Hem yurtdışı hem de yurtiçi piyasalara
yapmaktadır
Müşteri
siparişlerine uygun
Stok ve müşteri siparişlerine uygun

Frekans
7
24
13
5
7
38
1
3
2
4
13
16
14
6
16
27
32
17
38
11
8
2
39
30
19

Yüzde
14,3
49,0
26,5
10,2
14,3
77,6
2,0
6,1
4,1
8,2
26,5
32,7
28,6
12,2
32,7
55,1
65,3
34,7
77,6
22,4
16,3
4,1
79,6
61,2
38,8

Ürün inovasyonunda; “mevcut ürünlerin teknik ve fonksiyonel özelliklerinden tamamen farklı
yeni ürünlerin geliştirilmesi”, “mevcut ürünlerde tüketiciler için kullanım kolaylığı ve tatmin
sağlayacak yenilikler yapılması” ve “mevcut ürünlerin bileşen ve malzemelerinden tamamen farklı
olarak yeni ürünler geliştirilmesi” değişkenlerinde var olan uygulamalar firmalar tarafından biraz
daha geliştirilip iyileştirilmiştir.
Süreç inovasyonunda; en yüksek değeri “teslimat süreçlerine değer katmayan faaliyetlerin tespiti
ve ayıklanması”, “donanım, yazılım ve makine gibi üretim süreçlerinde çıktı kalitesinin
artırılması”,

ve “üretim süreçlerine değer katmayan faaliyetlerin tespiti ve ayıklanması”

değişkenleri almıştır. En düşük değeri ise “donanım, yazılım ve makine gibi üretim süreçlerinde
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değişken maliyetlerin azaltılması” ve “lojistik süreçlerinde teslimatın hızlandırılması veya
maliyetlerin azaltılması” değişkenleri almıştır. Organizasyon inovasyonunda ise tedarik zinciri
yönetimi sistemlerinin yenilenmesi değişkeni diğer değişkenleri nazaran daha düşük bir değer
almıştır.
Tablo 3: İnovasyon Performansı
Aritmetik
Ortalama*

Standart
Sapma

3,6939

1,21113

3,6939

1,12183

3,5102

1,02312

Mevcut ürünlerin bileşen ve malzeme maliyetlerinin düşürülmesi

3,4490

1,24267

Mevcut ürünlerin bileşen ve malzeme kalitelerinin artırılması

3,4082

1,17115

3,2041

1,27442

2,7551

1,29953

3,2653

1,18630

2,9388

1,36027

3,2857

1,29099

2,6122

1,52502

2,3061

1,34170

Mevcut ve/veya yeni ürünlerin fiyatlama tekniklerinin yenilenmesi

2,5714

1,36931

Mevcut ve/veya yeni ürünlerin temel teknik ve fonksiyonel
özelliklerini değiştirmeksizin; ambalaj, biçim, görünüş, büyüklük gibi
tasarımlarının yenilenmesi

2,2245

1,37334

Genel olarak pazarlama yönetimi faaliyetlerinin yenilenmesi

2,7347

1,36589

3,4286

1,32288

3,3469

1,16460

3,7143

1,08012

İnsan kaynakları yönetimi sistemlerinin yenilenmesi

3,0816

1,27208

Tedarik zinciri yönetimi sistemlerinin yenilenmesi

2,5510

1,32384

Proje bazlı çalışmayı kolaylaştırmak için organizasyon yapısının
yenilenmesi

3,3265

1,17947

Firma içi bilgi işlem ve bilgi paylaşımı uygulamalarının yenilenmesi

3,3878

1,35118

Stratejik ittifaklar ve uzun vadeli ticari işbirliklerini kolaylaştırmak
için organizasyon yapısının yenilenmesi

3,2041

1,35369

Ürün İnovasyonu α = ,540
Mevcut ürünlerin teknik ve fonksiyonel özelliklerinden tamamen
farklı yeni ürünler geliştirilmesi
Mevcut ürünlerde tüketiciler için kullanım kolaylığı ve tatmin
sağlayacak yenilikler yapılması
Mevcut ürünlerin bileşen ve malzemelerinden tamamen farklı olarak
yeni ürünler geliştirilmesi

Süreç İnovasyonu α = ,902
Teslimat süreçlerine değer katmayan faaliyetlerin tespiti ve
ayıklanması
Lojistik süreçlerinde teslimatın hızlandırılması veya maliyetlerin
azaltılması
Donanım, yazılım ve makine gibi üretim süreçlerinde çıktı kalitesinin
artırılması
Donanım, yazılım ve makine gibi üretim süreçlerinde değişken
maliyetlerin azaltılması
Üretim süreçlerine değer katmayan faaliyetlerin tespiti ve ayıklanması
Pazarlama İnovasyonu α = ,840
Mevcut ve/veya yeni ürünlerin tanıtımında kullanılan promosyon
tekniklerinin yenilenmesi
Mevcut ve/veya yeni ürünlerin teslimatı ile ilgili lojistik süreçler
değiştirilmeksizin dağıtım kanallarının yenilenmesi

Organizasyon İnovasyonu α = ,912
Üretim ve kalite yönetim sistemlerinin yenilenmesi
Departmanlar arası koordinasyonu kolaylaştırmaya yönelik
organizasyon yapısının yenilenmesi
Firma içindeki iş yapış şekilleri ile ilgili rutin, usul ve prosedürlerin
yenilenmesi
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1: Bu türden herhangi bir yenilik yapılmadı
2: Yurt içinde mevcut bu türden uygulamalar firma bünyesinde ilk defa uyarlandı
3: Yurt dışında mevcut bu türden uygulamalar yurt içinde ilk defa firmanız tarafından uyarladı
4: Bu türden mevcut uygulamalar firmanız tarafından biraz daha geliştirilip iyileştirildi
5: Bu türden uygulamalardan çok farklı tamamen orijinal yenilikler firmanız tarafından sunuldu
Tablo 4’te firmaların performansını ölçmek için kullanılan ölçeklerin Cronbach alfa katsayılarının
(α) yüksek olduğu görülmektedir. Cevaplayıcılar, firmalarının verimlilik, büyüme ve karlılık
düzeylerinden genel anlamda orta düzeyde memnun oldukları görülmektedir.
Tablo 4: Firmaların Performans
Aritmetik
Ortalama*
3,7143
3,3673
3,4898

Verimlilik α = ,894
Yatırımların geri dönüşümünden duyulan memnuniyet
Sermaye karlılığından duyulan memnuniyet
Varlıkların getirisinden duyulan memnuniyet
Büyüme α = ,854
Satış hacminden memnun olma durumu
İstihdam büyüklüğünden memnun olma durumu
Pazar payı büyüklüğünden memnun olma durumu
Karlılık α = ,945
Satış gelirinden duyulan memnuniyet
Net kar marjından duyulan memnuniyet
Brüt kar marjından duyulan memnuniyet

Standart
Sapma
1,15470
1,14916
1,15691

3,2041
3,4490
3,0816

1,09886
1,04206
1,03756

3,1020
3,1020
3,0612

1,15911
1,06546
1,08797

* 1: Hiç Katılmıyorum, ………………………… 5: Tamamen Katılıyorum

Tablo 5: İnovasyon Türleri ile Rekabet Üstünlüğü Değişkenleri Arasındaki İlişki
Ürün
İnovasyonu

Süreç
İnovasyonu

Pazarlama
İnovasyonu

Organizasyon
İnovasyonu

r

p

r

p

r

p

r

p

Maliyet

-,148

,311

-,245

,090

-,200

,167

-,138

,345

Yatırım Gücü

-,003

,982

-,137

,354

,108

,466

,028

,849

Teslim Süresi

-,034

,819

,160

,272

,108

,459

,265

,066

Kalite ve Std.Uygunluk

,071

,627

,197

,176

-,009

,951

,129

,376

Güvenilirlik

,258

,073

,322

,024*

,094

,520

,156

,284

Üretim Teknolojisi

,257

,074

,363

,010*

,300

,036*

,074

,613

Nitelikli İşgücü

,151

,301

,183

,208

,123

,401

,295

,040*

Firma İmajı

,169

,245

,292

,042*

,224

,122

,320

,025*

Pazar Payı

,127

,384

,029

,845

,201

,167

,222

,125

Satış Sonrası Hizmet

,109

,456

,060

,684

,177

,223

,017

,909

Envanter Yönetimi

-,051

,730

,060

,680

,216

,136

,212

,143

Ar-Ge

,068

,643

-,184

,205

,072

,623

,110

,451

Üretim Zamanı

-,309

,031*

-,066

,654

-,052

,723

,027

,852

*p<0,05
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İnovasyon türleri ile rekabet üstünlüğü sağlayan değişkenler arasındaki ilişkiye bakıldığında; süreç
inovasyonu ile güvenilirlik, üretim teknolojisi ve firma imajı arasında 0,05 anlamlılık düzeyinde
pozitif yönlü zayıf bir ilişki bulunmuştur. Buna göre firmaların süreç inovasyonu düzeyindeki
artış, zayıf da olsa üretim teknolojisi, güvenilirlik ve firma imajında rakiplerine göre rekabet
avantajı sağlayabileceği değerlendirilmektedir. Benzer şekilde, pazarlama inovasyonu ile üretim
teknolojisi arasında 0,05 anlamlılık düzeyinde pozitif yönlü zayıf bir ilişki bulunmuştur.
Organizasyon inovasyonu ile nitelikli işgücü ve firma imajı arasında 0,05 anlamlılık düzeyinde
pozitif yönlü zayıf bir ilişki bulunmuştur. Bu sonuca göre organizasyonel anlamda daha innovatif
olan firmaların rakiplerine göre daha nitelikli işgücü temin etme ve firma imajının artmasında
rekabet üstünlüğü elde edebilirler.
Tablo 6: Firmaların Performansı ile Rekabet Üstünlüğü Değişkenleri Arasındaki İlişki
Büyüme

Verimlilik
r
Maliyet
Yatırım Gücü
Teslim Süresi
Kalite ve Std.Uygunluk
Güvenilirlik
Üretim Teknolojisi
Nitelikli İşgücü
Firma İmajı
Pazar Payı
Satış Sonrası Hizmet
Envanter Yönetimi
Ar-Ge
Üretim Zamanı
*p<0,05

,136
,047
-,072
-,058
-,101
,149
,112
-,106
-,020
,093
,014
-,023
,047

Karlılık

p

r

p

r

p

,352
,751
,621
,692
,491
,308
,443
,470
,893
,525
,926
,875
,747

,356
,264
,136
,048
,016
,068
-,014
-,197
,204
-,019
-,058
-,129
-,021

,012*
,070
,352
,744
,911
,640
,924
,175
,159
,898
,694
,376
,883

,321
,235
,041
,088
,133
,299
-,032
-,217
,102
-,044
-,118
-,167
-,067

,024*
,109
,782
,547
,363
,037*
,827
,135
,484
,765
,420
,252
,645

Tablo 6 firmaların performansı ile rakiplerine göre sahip oldukları rekabet üstünlüğü arasındaki
ilişkiyi göstermektedir. Tablodaki verilere göre büyüme ile maliyet, karlılık ile maliyet ve karlılık
ile üretim teknolojisi arasında 0,05 anlamlılık düzeyinde pozitif yönlü zayıf bir ilişki bulunmuştur.
Bu sonuçlara göre, rakiplerine göre maliyet açısında avantaj elde eden firmaların büyüme
performansından memnun olma düzeyleri zayıf da olsa artmaktadır. Ayrıca hem maliyet hem de
üretim teknolojisinde rekabet üstünlüğü elde eden firmaların karlılık düzeyi de artabileceği
değerlendirilmektedir.
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Tablo 7: İnovasyon ile Firmaların Performansı Arasındaki İlişki
Büyüme

Verimlilik

Karlılık

r

p

r

p

r

p

Ürün İnovasyonu
Süreç İnovasyonu

,286
,322

,047*
,024*

,112
,078

,442
,595

,278
,247

,053
,087

Pazarlama İnovasyonu

,327

,022*

,225

,120

,273

,057

Organizasyon İnovasyonu

,047

,751

,111

,446

,022

,879

*p<0,05

İnovasyon çeşitleri ile firmaların performansı arasındaki ilişki Tablo 7’de verilmiştir. Firmaların
yaptıkları ürün, süreç ve pazarlama inovasyonu faaliyetleri ile elde ettikleri verimlilik düzeyi
arasında 0,05 anlamlılık düzeyinde pozitif yönlü zayıf bir ilişki bulunmuştur. Bu sonuca göre ürün,
süreç ve pazarlama konusunda daha innovatif faaliyetler gerçekleştiren savunma sanayiindeki
firmaların verimlilik düzeylerinde düşük bir artış sağlayabileceği değerlendirilmektedir.
Savunma sanayii sektöründe faaliyet gösteren firmalara rekabet avantajı sağlayan ve rekabet
gücünü belirleyen faktörlerin önem düzeyleri incelemek amacıyla Şekil 1 verilmiştir. Şekil 1’den
görüleceği gibi çalışma kapsamındaki firmaların rakiplerine göre kendilerini en güçlü gördükleri
ve kendilerine rekabet avantajı sağlayan faktörler sırasıyla güvenilirlik, kalite ve standartlara
uygunluk ve nitelikli işgücü yer alırken, kendilerine en az avantaj sağlayan faktörlerin ise maliyet,
pazar payı ve yatırım gücü yer almaktadır. Şekil 1’e göre savunma sanayiinde faaliyet gösteren
firmaların rakiplerine göre kendilerini en güçlü gördükleri ve kendilerine rekabet avantajı sağlayan
faktörler sırasıyla %53,1 güvenilirlik, %40,8 kalite ve standartlara uygunluk ve %38,8 ile nitelikli
işgücü yer almaktadır. Firmaların %32,7’si satış sonrası hizmet sunmada rakiplerine göre rekabet
avantajlarının çok yüksek, %49’u yüksek ve %10,1’i ise eşit olduğunu belirtmişlerdir. Firma imajı
açısından rekabet gücü ve avantajı araştırılan firmaların %36,7’si çok yüksek, %10’si eşit ve
%14,3’ü ise orta olarak değerlendirmişlerdir.
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Şekil 1: Firmalara Rekabet Avantajı Sağlayan Faktörler Ve Düzeyleri
Maliyet

2

34.7

Pazar Payı 4.1
Yatırım Gücü

36.8

30.6

8.2

36.8

24.5

Teslim Süresi 4.1

30.6

30.6

Envanter Yön. 0

30.6

Ar-Ge 0 10.2

26.5

Firma İmajı 0 14.3

10.2

16.3

Klt. ve Std.Uyg. 0 8.2

10.2

Düşük

36.7

18.4

38.8

18.4

32.7

30.6
36.7
32.7

38.8

38.8

40.8

Güvenilirlik 0 4 8.2
0%

8.2

49

Nitelikli İşgücü 06.1

40.8

34.7
20%
Orta

10.2
16.3

38.8

Satış Sonrası…0 8.2 10.1

2

38.8

28.6

Üretim Tekn. 2 10.2

26.5

34.7

42.8

16.3

2

26.5

14.3

Üretim Zamanı 2 8.2

24.5

53.1
40%

60%

Eşit

Yüksek

80%

100%

Çok Yüksek

Çalışma kapsamında firmaların %2’si maliyet ve pazar payı açısından rakiplerine göre rekabet
avantajlarının çok yüksek ve %36,8’i ise eşit olduğunu belirtmişlerdir.
5. Sonuç ve Değerlendirme

Savunma sanayii, ülkelerin askeri gücünün gelişmesine katkı yapan en kritik sanayii analıdır.
Orduların en önemli askeri güç göstergelerinden olan askeri teknolojik üstünlük, orduların imkan
ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ile mümkündür. Bu nedenle, inovasyon, savunma sanayiindeki
firmaların performansı ve rekabet avantajı bu çalışma kapsamında incelenmiştir. Savunma
sanayinde faaliyet gösteren firmaların inovasyon performansı, rakiplerine nazaran sahip oldukları
rekabet avantajı ve firma performansı arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlayan bu çalışmada
aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
Savunma sanayi sektöründe genel olarak, eğitim düzeyi yüksek nitelikli ve yaratıcı özelliklere
sahip çalışanlar istihdam edilmektedir. Ayrıca sektörde hem rekabet hem de ürün çeşitliliğinin
yüksektir. Savunma sanayiinde faaliyet gösteren firmalar, ürün inovasyonunda daha yüksek bir
performans gösterirlerken pazarlama inovasyonunda orta düzey bir performans sergilemişlerdir.
Firmalarının verimlilik, büyüme ve karlılık düzeylerinde genel anlamda memnun oldukları
görülmüştür.
İnovasyon türleri ile rekabet avantajı ölçülmesinde kullanılan değişkenler arasındaki ilişkiye
bakıldığında; süreç inovasyonu ile güvenilirlik, üretim teknolojisi ve firma imajı arasında pozitif
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yönlü anlamlı ve zayıf bir ilişki bulunmuştur. Süreç inovasyonu düzeyinde artış gerçekleştiren
firmalar, üretim teknolojisinde, güvenilirlikte ve firma imajında rakiplerine göre rekabet avantajı
edebileceği değerlendirilmektedir. Pazarlama inovasyonu ile üretim teknolojisi arasında pozitif
yönlü anlamlı ve zayıf bir ilişki bulunmuştur. Pazarlama inovasyonunda daha başarılı olan
firmalar, rakiplerine göre üretim teknolojisinde zayıf da olsa bir rekabet avantajı elde
etmektedirler. Organizasyon inovasyonu ile nitelikli işgücü ve firma imajı arasında pozitif yönlü
anlamlı ve zayıf bir ilişki bulunmuştur. Bu sonuca göre, çalışma ve iş yapış şekillerinde daha
inovatif olan firmalar rakiplerine göre daha nitelikli işgücü temin etme ve firma imajının
artmasında zayıf da olsa rekabet üstünlüğü elde etmektedirler.
Rakiplerine göre maliyet ve üretim teknolojisinde avantaj elde eden firmaların ekonomik
performans düzeyleri zayıf da olsa artmıştır. Bulgulara göre, büyüme ile maliyet, karlılık ile
maliyet ve karlılık ile üretim teknolojisi arasında pozitif yönlü anlamlı ve zayıf bir ilişki
bulunmuştur. Yani maliyet avantajı elde eden firmaların büyüme performansından memnun olma
düzeyleri artma olasılığının zayıf da olsa bulunduğu değerlendirilmektedir. Aynı şekilde hem
maliyet hem de üretim teknolojisinde rekabet avantajı yüksek olan firmaların karlılık
performansından memnun olma düzeyi de artabileceği değerlendirilmektedir.
Firmaların yaptıkları ürün, süreç ve pazarlama inovasyonu faaliyetleri ile elde ettikleri verimlilik
düzeyi arasında pozitif yönlü anlamlı ve zayıf bir ilişki bulunmuştur. Ürün, süreç ve pazarlama
konusunda daha innovatif faaliyetler gerçekleştiren firmaların verimlilik düzeylerinde artış
olabilir. Savunma sanayiinde firmaların rakiplerine göre kendilerini en güçlü gördükleri ve
kendilerine rekabet avantajı sağlayan faktörler sırasıyla güvenilirlik, kalite ve standartlara
uygunluk ve nitelikli işgücü yer alırken, kendilerine en az avantaj sağlayan faktörlerin ise maliyet,
pazar payı ve yatırım gücü yer almıştır.
Gelecek çalışmalarda, yeni faktörlerin etkileşimlerinin ele alındığı çalışmalar savunma sanayiinde
faaliyet gösteren firmalar üzerinde yürütülebilir. Türkiye’de savunma sanayiinin yüksek katma
değerli üretim teknolojisini üreten bir konuma gelmesi için inovasyon tabanlı çalışmaların
destekleyecek mekanizmaların kurulumuna ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaçların bilimsel
zeminde tartışılacağı akademik çalışmaların da yürütülebileceği değerlendirilmektedir. Son
olarak, savunma sanayii için önemli sektörlerin (havacılık ve uzay gibi) etkilerinin inovasyon,
firma performansı ve rekabet avantajı bağlamında incelendiği çalışmaların yapılabilmesi
önerilmektedir.
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İnternet Sitesi İstatistiklerinin Dağılımı
Ahmet Mete ÇİLİNGİRTÜRK1
Gözde BOZKURT2
Özet

Bilgisayar ağlarının planlanması ve kaliteli ağ servisi sağlamak için internet veri trafiği
modellerinin kesin tahminlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu planlama ve benzetim
modelleri gerçek hayat olgularından elde edilen deneysel sonuçlara göre üretilmektedir.
Genelde çalışmalar kullanıcı merkezli tıklama verileri üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu
çalışmada ise tıklama verilerinden oluşan sayfa merkezli verilerin dağılımının
modellenmesi sonucu, planlamalara ve benzetim modellerine kaynak yaratılması
amaçlanmıştır. Hedef web sayfaları olarak hazır giyim ve aksesuarların pazarlandığı eticaret siteleri ile bilgi edinme amaçlı gezilen haber siteleri seçilmiştir. Seçilen sitelere
yönelik elde edilen verilerin hangi dağılım ya da dağılımlara uygun olduklarının
belirlenmesi amacıyla EasyFit 5.6 programı aracılığı ile distribution fitting işlemi
yapılmıştır. Değişkenlerin incelenen dağılımlara uygunlukları Kolmogorov-Smirnov,
Anderson-Darling ve Ki-Kare uygunluk testleri aracılığıyla incelenmiştir. Karar
verilemeyen durumlar için de LSSMSC kriterine göre değişkenlere ait uygun olan
dağılımlar arasından seçim yapıldığında, Sitede Bir Günde Harcanan Ortalama Süre (daily
time) değişkeni için E-Ticaret sitelerinde Dagum, haber sitelerinde Johnson SB dağılımı,
Hemen Çıkma Oranı (bounce rate) değişkeni için E-Ticaret sitelerinde Burr, haber
sitelerinde Johnson SB ve Kullanıcı Başına Düşen Ortalama Ziyaret Edilen Sayfa Sayısı
(daily pageviews per visitor) değişkeni için E-Ticaret ve haber sitelerinin her ikisi için de
Dagum dağılımının uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Elde edilen sonuçlar
doğrultusunda, sayfa merkezli verilere ait dağılımlar elde edilerek benzetim modellerine
kaynak oluşturabilmesi amacı gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İnternet, Tıklama Verisi, Olasılık Dağılımı
JEL Sınıflaması: C46, L86, M31

Site-centric Web Statistics’ Distributions
Abstract

In order to plan computer networks and provide high-quality network services, precise
estimates of internet data traffic models are needed. These planning and simulation models
are produced according to experimental results obtained from real life phenomena. In
general, work is focused on user-centric click-through data. In this study, it is aimed to
create a source for the modeling of the distribution of page-centric data consisting of clickthrough data, as a result, planning and simulation models. As target web pages, ecommerce sites marketed by readymade garments and accessories and news sites visited
for information were selected. In order to determine the distribution or distribution of the
data obtained for selected sites, distribution fitting process was done by EasyFit 5.6
program. The suitability of the variables to the analyzed distributions was examined by
Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling and Chi-Square conformity tests. For cases that
cannot be decided, when the selection of suitable distributions according to the LSSMSC
criteria is selected, Dagum on E-Commerce sites for Daily Time variable, Johnson SB
distribution on news sites, Bounce rate variable It is concluded that the distribution of
Dagum for both E-Commerce and news sites is appropriate for Burr on E-Commerce sites,
Johnson SB on average, and per page per page. In line with the results obtained, the

1
2

Prof. Dr., a.cilingirturk@gmail.com, Marmara Üniversitesi, İstanbul/Türkiye
Doktora Öğrencisi, gozdebozkurt92@gmail.com, Marmara Üniversitesi, İstanbul/Türkiye

1171

19. ULUSLARARASI EYİ SEMPOZYUMU TAM METİN BİLDİRİ KİTABI (17-20 EKİM 2018)

distributions of page-based data were obtained and the aim was to create a resource for
simulation models.
Keywords: Internet, Clickstream Data, Probability Distribution
JEL Classification: C46, L86, M31

1.Giriş

İnternet iş yaşamının geleneksel yollarını güncelleme ile kapatarak, kurumların müşteri ile
iletişimini yeni kanallara taşımış ve tüm dünyaya açık hale getirmiştir. İnternet tabanlı, interaktif
uygulamalar olarak tanımlanan Sosyal Yazılımlar bu gelişmeyi ivmelendirmiştir. Bilginin
elektronik tavsiye (e-WOM) gücü ile yayılmasına olanak sağlamaktadır. Bilgisayar ağlarının
planlanması ve kaliteli ağ servisi sağlamak için internet veri trafiği modellerinin kesin tahminlerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu planlama ve benzetim modelleri gerçek hayat olgularından elde edilen
deneysel sonuçlara göre üretilmektedir. Genelde çalışmalar kullanıcı merkezli tıklama verileri
üzerinde yoğunlaşmıştır.
Bu çalışmanın amacı, tıklama verilerinden oluşan sayfa merkezli verilerin dağılımını
modelleyerek planlamalara ve benzetim modellerine kaynak yaratmaktır. Hedef web sayfaları
olarak hazır giyim ve aksesuarlarının pazarlandığı e-ticaret siteleri ile bilgi edinme amaçlı gezilen
haber siteleri seçilmiştir. Bu sitelerde bulunma süreleri ve gezilen sayfa sayılarının içerik farklılığı
nedeni ile ayrışması yönünde görüşler olmakla birlikte, bazı çalışmalar farklılık göstermediği
yönündedir.
2.Literatür

Sosyal mevcudiyet teoremi medyayı iletişim ortakları arasında işitsel, görsel veya fiziksel iletişim
sağlayabildiği ölçüde geçerli kabul etmektedir. Sosyal mevcudiyet yükseldikçe, iletişim
ortaklarının birbirlerinin davranışlarını etkilemesi o kadar güçlü olacaktır. Sosyal etki teorisi ise
bireyleri sosyal bir durumda birbirlerini etkilemeleri üstünde durmaktadır. Bu teori, sosyal etkinin
üç şeyin fonksiyonu olduğunu ileri sürmektedir. Bunlar, kaynakların algılanan etki gücü, iletişim
veya olayın anlık duyurulması ve kaynağa tepki veren birey sayısıdır (Levina ve Vilnai-Yavetz,
2015). Bir siteye ayda giriş sayısı, burada geçirilen süre ve ulaşılan bağlı sayfa sayısı bir sitenin
ilgili teorilere göre sosyal görünürlüğünü temsil etmektedir.
Web sunucuları veya üçüncü taraf servis sağlayıcılar tarafından internet kullanımına dair
elektronik kayıtlara tıklama verisi (clickstream data) denmektedir. Web sayfasına giriş, yüklenen
elemanlar, sayfada kalma süresi, buradan bağlantılı sayfalara geçiş adedi temel bilgilerdir. Eticarette standart performans ölçüleri olarak tıklama, hit ve tıklama başına ciro olarak geçmektedir.
Mevcut araştırmalar hit miktarının 1995’te %2, 2004’de %0,3 ve 2010’da %0,08 oranları satın
alma davranışına dönüştüğünü ortaya koymaktadır. Yöneticiler için tıklama adedinin ve satın
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alamaya oranının da yetersiz bir değişken olduğu ve yanlış yönlendirdiğini, bununla birlikte web
sayfasına giriş ve burada geçirilen sürenin daha uygun göstergeler olduğunu savunulmuştur
(Dalessandro v.d., 2012). Diğer taraftan, bir sitede harcanan süre azaldığı sürece, daha sık siteye
girildiği belirlenmiştir (Johnson v.d., 2003). Ayrıca araştırmacı özel bilgiler tasarlayabilir,
sayfanın özelliklerini derleyebilir, hatta kullanıcı bilgilerine ulaşım sağlayarak ilişkilendirilmiş
veriler oluşturulur. Belirli bir web sayfası için tasarlanmış verilerin toplanması “site merkezli” ve
“kullanıcı merkezli” veriler kişi bilgileri ile kullanım verilerinin panel veri olarak toplanmasıdır.
Kullanıcı merkezli verinin en büyük dezavantajı ortak bilgisayar kullanımı ve bireysel kayıt ile
giriş ihtiyacı olmasıdır (Bucklin ve Sismeiro, 2009). Bu veriler sayesinde internette gezinme ve
site kullanımı davranışları, ikna ve reklam amacı olarak internetin etki ve rolü ve e-ticaret
çevrimiçi alışveriş davranışları anlaşılabilir olmaktadır.
Kişi bazlı verilerin kullanıldığı araştırmalarda Markov Chain Monte Carlo ve hiyerarşik Bayesyen
modeller ile birlikte çok kullanılmakla beraber; kişi bazlı hareketlerin heterojenliği, farklı
kanallardan ulaşımları ve bunların etkileşimini içermesi sorunlarını taşımaktadır (Nottorf, 2014).
Zamana göre internet satın alma davranışının trendi ve hit dağılımı bilindiğinde öngörü yaparak
planlama mümkün olacaktır. İlgili sayfaya girdikten sonra oturum içinde geçen süre ve önceki
giriş sayıları ile toplam harcadığı sürenin bu modellerde anlamlı olduğu görülmüştür. Model
parametrelerinin Gaussian dağılımlara uyduğu ve birim toplamlarının da Multinomial dağıldığı
kabul edilmektedir (Nottorf, 2014). Oturum içi geçen sürenin üstel dağılım ailesinden geldiği
kabul edilerek bu değişkenin logaritması modellerde kullanılmaktadır. İnternet üzerinden yapılan
işlemler arası geçen sürelerin gözlenemeyen heterojen oransal hazard karışım (unobserved
heterogeneity proportional hazard mixture) modellerine uyduğu belirtilmiştir (Telang v.d., 2004).
Oturum içi geçen sürenin tıklama olasılığını arttırdığını ortaya koymuşlardır. Şahıs bazlı internet
veri hacmi veya indirme ve yükleme miktarı dağılımları günlük bazda incelendiğinde, Terabayt
ile yapılan bu ölçümlerin normal, lojistik, Rician, Weibull ve Nakagami dağılımlarına genelde
uyacağı öngörüsü ile model tahminleri yapılmıştır. Parametrik olmayan dağılımlara en iyi uyduğu
ve Nakagami dağılımında en düşük log-benzerlik değeri tespit edilmiştir (Adeyemi v.d., 2018).
Her ne kadar aylar arasında anlamlı bir fark olup olmadığı ANOVA ile incelense ve anlamlı fark
bulunmasa da, zaman serisi grafiği düzenli mevsimsel dalgalanma göstermektedir. Bu nedenle
sürdürülecek çalışmaların yatay kesit yapılmasında fayda vardır. Parametrik olmayan dağılım
tahmini tamamen ampirik sonuçlara göre eğri uydurma olduğundan en iyi uygunluk sonucunu
vermesi beklenir. Kullanıcıların internette gezerken bir sayfadan diğerini talep ederek, dolaştığı
sayfa sayısının Ters Gaussian dağılıma uyduğunu, web sayfası kurma maliyeti ile web tasarımı
modellemek için faydalı olacağı öne sürülmüştür. Ayrıca, dolaşılan sayfa sayısı ve geçirilen
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sürenin zamanla değişmediği öne sürülmüştür. Bazı firmalar girilen sayfa sayısını arttırmak için
bilgileri daha çok sayfaya yaymaktadır. Böyle durumlarda sayfa sayısı yerine sitede toplam
harcanan süre dikkate alınmalı olduğu vurgulanmıştır (Huberman v.d., 1998).
Moda ve giyim alanında e-ticaret yapan firmaların ürün bağımlılığına dayalı rekabetini açıklamaya
çalışan bir araştırma bu alanda dört ürüne ait işlemleri kullanmış, sektörü 10 özel ve ulusal
markanın temsil ettiğini kabul etmiştir (Heuer v.d.; 2015).
3.Çalışma Metodu

Çalışmada amacına uygun olarak incelenmesi istenen web sitelerine ait veriler, sitelere ait
ölçümlerin yapılıp yayınlandığı Alexa Traffic Rank sitesi aracılığı ile elde edilmiştir. İncelenmesi
mümkün olan tüm moda ve haber sitelerine manuel olarak giriş yapılarak Alexa web sitesi aracılığı
ile yapılan ölçüm değerleri temin edilmiştir. Bu ölçüm değerlerinden ilki “bounce rate (hemen
çıkma oranı)” olarak isimlendirilen, web sitesini ziyaret eden kişilerin açılış sayfası haricinde diğer
bir sayfayı ziyaret etmeden siteden ayrılma yüzdesini gösteren bir ölçüm değeridir. Bu değer, web
sitelerinin ziyaretçiler tarafından ne sıklıkla ziyaret edildiğinin incelenmesinde bir yardımcı araç
olmakla birlikte, web siteleri için bu değerin düşük olması pozitif bir durumdur. Diğer bir yardımcı
ölçüm değeri, “daily pageviews per visitor (sayfa görüntüleme sayısı)” olarak isimlendirilen, ilgili
web sitesindeki ziyaretçilerin ortalama açtıkları sayfa sayısını ifade eden bir değerdir. Çalışma
kapsamında kullanılan son ve temel ölçüm değeri ise “daily time (sitede kalma süresi)” olarak
isimlendirilen, ilgili web sitesindeki ziyaretçilerin web sitesinde ortalama gezinme sürelerini ifade
eden bir göstergedir. Elde edilen ölçüm değerleri 65 adet moda web sitesi ve 62 adet haber web
sitesine ait olmakla birlikte toplamda 127 web sitesine aittir. Bu web sitelerinden moda siteleri 1
ve haber siteleri 2 olarak kodlanarak gruplandırılmıştır. Gruplar arası farklılığın incelenmesi için
SPSS-18 programı aracılığı ile iki grubun karşılaştırılması durumunda kullanılan t-testi
uygulanmıştır.
4.Bulgular

Bu çalışmanın ana amacı site odaklı internet ölçülerinin dağılım özelliklerini incelemektir. Bunun
yanında bazı çalışmalar, sitenin amacına göre bu özelliklerin farklılaştığını ortaya koymuşlardır.
Bu nedenle öncelikle giyim ve aksesuarları e-ticaret siteleri ile bilgi amaçlı ziyaret edilen haber
sitelerinin arasında anlamlı farklılık olup olmadığı incelenecektir. Değişkenlere ait sonuçlar
Tablo.1’de verilmiştir.
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Tablo.1: Değişkenlere Ait İstatistiksel Analiz Sonuçları
Değişken
Analiz
Giyim-E-Ticaret
Eğiklik/Basıklık
Haber-Kaynak
Eğiklik/Basıklık
t-Testi
Mann-Whitney-U
Levene Homojenlik
K-S Normallik
Ki-kare Normallik

Sitede Kalma Süresi
05:37
(03:42)
2,170/5,779
06:14
(04:01)
1,617/2,903
0,000
0,399

Hemen Çıkma Oranı
32,8046
(10,22508)
1,005/1,150
54,7954
(14,25277)
-0,022/-0,784
0,000
0,000

Sayfa Görüntüleme Sayısı
5,3035
(2,66857)
2,377/10,309
3,1128
(1,85145)
2,334/7,642
0,000
0,000

0,086
0,000
0,398

0,003
0,062
0,346

0,065
0,045
0,063

Gruplar arası farklılığın incelenmesi amacıyla uygulanan t-testi sonucunda iki grup arasında
anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Anakütle örnekleme dağılımı normallik şartı aranmaması
için ve test sonucunu tutarlı olup olmadığının kontrolü amacıyla bağımsız örneklem t-testine
alternatif olarak Mann-Whitney U testi de kullanılmıştır. Sitede kalma süresinde iki farklı amaçlı
site grubunun ortalamaları arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir Diğer taraftan bağımsız site
gruplarının hemen çıkma oranıları ve sayfa görüntüleme sayıları arasında anlamlı fark
bulunmuştur. Farklılıkların incelenmesinin ardından normal dağılım durumunun incelenmesi için
Kolmogorov-Smirnov ve Ki-kare uygunluk testleri yapılmıştır. Eğiklik ve basıklık katsayılarının
normal dağılıma göre sapma gösterdiği ortaya çıkmıştır. Uygunluk testlerine göre normal dağılıma
uygunluk red edilmiştir. Değişkenlerin farklı kategorilerine ait dağılım grafikleri Şekil 1 ve Şekil
2’de verilmiştir.
Şekil-1: Değişkenlerin E-Ticaret Siteleri Kategorisine Ait Histogram Grafikleri

Şekil-2: Değişkenlerin Haber Siteleri Kategorisine Ait Histogram Grafikleri
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Şekil 1’de histogramları verilen değişkenlerden, hemen çıkma oranı (bounce rate) değişkeni 43,80
ortalama ve 16,568 standart sapma, sitede kalma süresi (daily time on site) değişkeni 05:37:56
ortalama ve 0,154 standart sapma ile sayfa görüntüleme sayısı (daily page views per visitor)
değişkeni ise 5,30 ortalama ve 2,669 standart sapmayla dağılım göstermektedir. Şekil 2’de
histogramları verilen değişkenlerden, hemen çıkma oranı değişkeni 55,89 ortalama ve 13,572
standart sapma, sitede kalma süresi değişkeni 3,00 ortalama ve 1,776 standart sapma ile sayfa
görüntüleme sayısı 06:21:10 ortalama ve 0,170 standart sapmayla dağılım göstermektedir.
Kategorilere göre değişkenler arası korelasyonlar Tablo.2 ve Tablo.3’te verilmiştir.
Korelasyonun incelenmesinde, değişkenler arası ilişkinin doğrusal olup olmadığı bilinmediğinden,
hem Spearman hem de Pearson korelasyon katsayıları birlikte incelenmiştir.
Tablo.2: E-Ticaret Siteleri Kategorisinde Değişkenlere Ait Korelasyon Sonuçları

Spearman ve
Perason
Korelasyon
Katsayıları

Hemen
Çıkma Oranı
1,000

Hemen Çıkma
Oranı

Sayfa
Görüntüleme
Sayısı
-,678**
-,602*
,000
65
1,000

Sitede
Kalma
Süresi
-,560**
-,412*
,000
65
,871**
,798*
,000
65
1,000

Korelasyon
Katsayı
Önem Olasılığı
.
Örnek Hacmi
65
Sayfa
Korelasyon
-,678**
Görüntüleme
Katsayı
-,602*
Sayısı
Önem Olasılığı
,000 .
Örnek Hacmi
65
65
Sitede Kalma
Korelasyon
-,560**
,871**
Süresi
Katsayı
-,412*
,798*
Önem Olasılığı
,000
,000 .
Örnek Hacmi
65
65
65
(“**” olarak ifade edilen katsayılar Sperman korelasyona, “*” olarak ifade edilenler ise Pearson korelasyona aittir.)

Tablo.3: Haber Siteleri Kategorisinde Değişkenlere Ait Korelasyon Sonuçları
Sayfa
Sitede
Hemen Çıkma Görüntüleme
Kalma
Oranı
Sayısı
Süresi
**
Spearman ve
Hemen Çıkma Korelasyon
1,000
-,886
-,858**
Perason Korelasyon Oranı
Katsayı
-,764*
-,711*
Katsayıları
Önem Olasılığı
.
,000
,000
Örnek Hacmi
62
62
62
**
Sayfa
Korelasyon
-,886
1,000
,698**
Görüntüleme
Katsayı
-,764*
,497*
Sayısı
Önem Olasılığı
,000 .
,000
Örnek Hacmi
62
62
62
**
**
Sitede Kalma
Korelasyon
-,858
,698
1,000
Süresi
Katsayı
-,711*
,497*
Önem Olasılığı
,000
,000 .
Örnek Hacmi
62
62
62
(“**” olarak ifade edilen katsayılar Sperman korelasyona, “*” olarak ifade edilenler ise Pearson korelasyona aittir.)
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Tablo.2’te e-ticaret sitelerinde hemen çıkma oranının, sitede kalma süresi ve sayfa görüntüleme
sayısı değişkenleri ile ters yönlü orta derece ilişki içerisinde olduğu görülmüştür. Aynı zamanda
sitede kalma süresi ile sayfa görüntüleme sayısı pozitif yönlü yüksek ilişki içerisindedir.
Tablo.3’te haber sitelerinde hemen çıkma oranının, sitede kalma süresi ve sayfa görüntüleme
sayısı değişkenleri ile ters yönlü yüksek derece ilişki içerisinde olduğu görülmüştür. Aynı zamanda
sitede kalma süresi ile sayfa görüntüleme sayısı pozitif yönlü orta derece ilişki içerisindedir.
Sperman ve Pearson korelasyon katsayıları karşılaştırıldığında, Sperman korelasyon katsayısının
her değişken için daha güçlü sonuç vermesi sonucu, değişkenler arası ilişkinin doğrusal olmadığını
söylemek mümkündür. Değişkenlerin kategorilerine göre incelenen korelasyon durumuna
bakılması sonucu, ilişkilerin her iki kategoride de güçlü olması nedeniyle sonuç benzer
çıkacağından genel korelasyon durumuna bakılmasına gerek görülmemiştir.
Değişkenlere uygulanan t-testi sonucunda görüldüğü üzere, değişkenlerin kategorileri arasında
anlamlı farklılık olması nedeniyle haber ve e-ticaret siteleri her bir değişken için ayrı ayrı
incelenmiştir. Yukarıda belirtilen dağılımlar haricinde, her bir değişken kategorilere göre ayrı ayrı
Ek-1’de verilen tüm dağılımlar için EasyFit programı yardımıyla incelenmiştir. Farklı tip
disiplinlerdeki araştırmacılar tarafından da kullanılabilen bu program, örnek veriye uygun olan
olasılık dağılımının belirlenmesinde 61 tip teorik dağılım modeli aracılığı ile simülasyon
yapmaktadır. Program, belirlenen olasılıklara ait parametrelerin belirlenmesinde farklı dağılımlara
göre L-momentler, en küçük kareler yöntemi, olasılık-ağırlıklı momentler ve en çok benzerlik
yöntemlerinden birini standart olarak kullanmaktadır (Seçkin, 2016:70-71). Bu doğrultuda elde
edilen sonuçlar Tablo.4’te verilmiştir.
Tablo.4: Değişkenlerin Kategorilere Göre İstatistiksel Dağılım Sonuçları
Kategori
E-Ticaret Siteleri

Haber Siteleri

Değişken
Sitede Kalma Süresi

Hemen Çıkma Oranı

Sayfa Görüntüleme
Sayısı

Dagum Dağılımı
k= 0,80507
𝜶= 3,4082
𝜷= 0,21975
Burr Dağılımı
k= 0,80234
𝜶= 6,5053
𝜷= 29,559
Dagum Dağılımı
k= 0,53738
𝜶= 5,2908
𝜷= 5,9679

Johnson SB Dağılımı
=0.04165
=0.97989
=64.239
=24.335
Johnson SB Dağılımı
Genelleştirilmiş Aşırı Değer
=0.04165
Dağılımı
k=-0.2706
=0.97989
=13.771
=64.239
=50.926
=24.335
Dagum Dağılımı
k= 0,53738
𝜶= 5,2908
𝜷= 5,9679
Ters Gauss Dağılımı (3P)
=0.89855
=0.26278
=-0.02821

(Değişkenlere ait dağılımların toplu gösterimi Ekler kısmında verilmiştir.)

Elde edilen tahminlerin güvenilir ve doğru şekilde gerçekleştirilebilmesi adına teorik dağılım
modelinin seçimi ve seçilen modelin parametrelerinin uygun bir şekilde belirlenmesi
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gerekmektedir. Bu çalışmada ise internet sitelerinden elde edilen serilere uygulanan dağılım
modellerinden hangisinin daha uygun olduğunu belirlemek amacıyla uygunluk testlerinden KiKare testi, Kolmogorov-Smirnov ve Anderson Darling testleri uygulanmıştır. KolmogorovSmirnov testinin formülü aşağıda verilmiştir (Smirnov, 1939:5-7).
∆=max [F(X)-S(X)] , ( F(X )  P(X  x ) ) ~ ∆𝛼
Formülde “F(X)” normal dağılımın birikimli olasılık değerlerini, örnek yığılmalı dağılım
fonksiyon olan “S(X)” ise seçilen bir x değerine eşit veya daha küçük olan örnek değerinin oranını
ifade etmektedir. ∆’nin hesaplanması için, önce her bir x değeri için F(X) ile S(X) arasındaki fark
hesaplanır. Bu farkların en büyük mutlak değere sahip olanı test istatistiği olarak belirlenmektedir.
Ki-Kare Uygunluk testinde, bağımlı değişken ve bağımsız değişken/değişkenler için model
tahmini yapıldıktan sonra belirlenen hata terimlerinin standart hataları hesaplanmaktadır. Bulunan
hata terimleri ortalamadan sapmalarına göre büyüklüklerine göre sıralanarak gruplandırılır ve
gruplarda yer alan hata terimlerine ait “gözlenen frekans” ve “beklenen frekans” değerleri
belirlenir.
Kullanılan test istatistiği şu şekildedir (Yıldırım, 2013:5-6):
𝑔

ᵪ2 = ∑𝑖=1

(𝐺𝑖 − 𝐵𝑖 )²
𝐵𝑖

Formülde “𝐺𝑖 ” i aralığında gözlenen frekansı, “𝐵𝑖 ” ise i aralığında beklenen frekansı ve “g” değeri
de sınıf sayısını temsil etmektedir. Elde edilen test istatistiği (g-1) serbestlik derecesiyle ki-kare
tablo değerinin kıyaslanması sonucu karar verilmektedir. Parametrik olmayan bir test olan
Anderson Darling testi ise, Kolmogorov-Smirnov testinin değiştirilmesi ve olasılık dağılımının
kuyruklarına daha çok ağırlık verilmesi ile ortaya çıkartılmıştır. Gözlenmiş değerlerin en küçükten
en büyüğe kadar sıralanması sonucu, parametresi veya parametreleri verilmiş olasılık dağılımında
birikimli dağılım fonksiyonu aracılığıyla F değerleri bulunmaktadır. Bu iki serinin kullanılmasıyla
önce "S" toplamı elde edilir.

Bu toplam ile Anderson-Darling istatistiği olan 𝐴2 değeri elde edilir,

Elde edilen test istatistiği ile tablo değerinin karşılaştırılması sonucu temel hipotezin red
edilmemesi ile, belirlenmiş olasılık dağılımına uygunluk olduğu sonucuna varılmaktadır (Seçkin,
2016:74).
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Tablo 4’te değişkenlerin kategorilerine uygun olarak verilen dağılımların belirlenmesinde,
Kolmogorov-Smirnov, Anderson Darling ve Ki-Kare test sonuçlarında ki sıralamaya göre en az
iki testte sıralaması yüksek olmasına dikkat edilmiştir. Ancak sıralamalara bakıldığında, iki
dağılım arasında karar verilemeyen durumlar için, LSSMSC (Least Sum of Statistics Model
Identification Criterion) kriteri kullanılmıştır. En az istatistik toplamı temeline dayanan LSSMSC
model tanımlama kriterine göre, Kolmogorov-Smirnov, Anderson Darling ve Ki-Kare uygunluk
testlerine ait istatistikler birleştirilerek, tek bir kritere entegre edilmektedir. LSSMSC’nin
gösterimi aşağıda verilmiştir.
∆𝑛: Kolmogorov-Smirnov test istatistiğini,
𝐴2𝑛 : Anderson Darling test istatistiğini,
|1 − 𝜒 2 |: Ki-Kare mutlak test istatistiğini,
𝑚: model sayısını ifade etmek üzere,
𝐿𝑆𝑆𝑀𝑆𝐶 = ∆𝑛 + 𝐴2𝑛 + |1 − 𝜒 2 | | 𝑒𝑛 𝑘üçü𝑘 𝑖 (𝑖 = 1, … . , 𝑚)
şeklindedir. Dağılımlara ait hesaplanan LSSMSC değerleri arasından en minimum olan seçilerek
karar verilmektedir. Bu durumda sitede kalma süresi ve hemen çıkma oranı değişkenlerinin hangi
dağılıma uygun olduklarına karar verilmesi için hesaplanan LSSMSC değerleri aşağıda verilmiştir.
Tablo.5: LSSMSC Kriteri Sonuçları
Dağılım
Ters Gauss
Dağılımı
Johnson SB
Genelleştirilmiş
Aşırı Değer
Dağılımı
Johnson SB

∆𝑛

0.07076

𝐴2𝑛

0.28001

𝜒2

4.4296

|1 − 𝜒 2 |

3.4296

LSSMSC

En Uygun
Dağılım

3.70961
Johnson SB

0.07478

0.26158

3.5018

2.5018

2.83816

0.04854

0.25702

0.81667

0.18333

0.48889
Johnson SB

0.05379

0.1896

1.0774

0.0774

0.32079

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda uygunluğuna karar verilen dağılımların özellikleri hakkında
bilgiler Tablo.6’da verilmiştir.
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Tablo.6: İstatistiksel Dağılımlar
Özellik

Olasılık Fonksiyonu

Parametre

Dağılım

Dagum

Burr

Johnson SB

≤ 𝑥 < +∞)
(0≤ 𝑥 < +∞)

k: sürekli biçim parametresi
(k>0)
𝜶: sürekli biçim parametresi
(𝜶>0)
𝜷: sürekli ölçek parametresi
(𝜷>0)
sürekli konum parametresi
(≡üç parametreli Dagum
dağılımını verir)

𝒙 𝜶𝒌−𝟏
𝜷
𝒌+𝟏
𝒙 𝜶
𝜷(𝟏+( ) )
𝜷

𝜶𝒌( )

𝒇(𝒙) =

𝒇(𝒙) =

→ 3P

𝒙−𝛄 𝜶𝒌−𝟏
)
𝜷
𝒌+𝟏
𝒙−𝜸 𝜶
𝜷(𝟏+(
) )
𝜷

𝜶𝒌(

→ 4P

≤ 𝑥 < +∞)


k: sürekli biçim parametresi
(k>0)
𝜶: sürekli biçim parametresi
(𝜶>0)
𝜷: sürekli ölçek parametresi
(𝜷>0)
sürekli konum parametresi
(≡üç parametreli Burr
dağılımını verir)

𝒙 𝜶−𝟏
𝜷
𝒌+𝟏
𝒙 𝜶
𝜷(𝟏+( ) )
𝜷

𝜶𝒌( )

𝒇(𝒙) =

𝒇(𝒙) =

sürekli biçim parametresi
𝜹: sürekli biçim parametresi
(𝜹>0)
𝝀: sürekli ölçek parametresi
(𝝀>0)

𝒙−𝛄 𝜶−𝟏
)
𝜷
𝒌+𝟏
𝒙−𝜸 𝜶
𝜷(𝟏+(
) )
𝜷

𝜶𝒌(

(

sürekli konum parametresi

→ 3P

→ 4P

)



Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir.

Tablo.6’da, “3P” üç parametreli ve “4P” dört parametreli dağılımı ifade etmektedir. Parametre
sayısının değişimi, örneğin bu çalışmada kullanılan değişkenlerin negatif değere sahip olmaması
nedeniyle, dağılımın alt ve üst sınırlarının −∞’a yaklaşmaması için, dağılım parametre sayısını
değiştirerek uyarlanmaktadır. Dagum dağılımına Ters Burr dağılımı veya Kappa dağıtımı da
denilmektedir. Dagum, genelleştirilmiş lojistik-Burr dağılımı modelini ifade etmektedir. Aslında,
𝛽= 1 olduğunda, Dagum dağılımı log-lojistik dağılım olarak adlandırılmaktadır (Rajasooriya,
2013). Dagum dağılımı, gelir dağılımının modellenmesinde log-normal ve gamma dağılım
sınırlarına alternatif, ekonomi & finans alanında ve stokastik baskınlık çalışmalarında
kullanılmaktadır. Burr dağılımı, weibull, üstel, lojistik, genelleştirilmiş lojistik, gompertz, normal,
aşırı değer ve düzgün dağılımların genel halidir. Aktüeryal bilimler, meteorolojik çalışmalar,
ekonomi & finans, çevre çalışmaları, güvenilirlik ve sağ kalım analizinde ki sansürlenmiş veriler
de kullanılmaktadır. Johnson SB dağılımı da, dört parametreli sürekli bir dağılımdır. Özellikle
günümüzde 3 parametreli Weibull dağılımı ile Johnson SB dağılımları, model yapılarının oldukça
esnek olmaları nedeniyle farklı modellemedeki başarıları ile diğer dağılım fonksiyonlarında daha
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öne çıkmaktadırlar. Bu dağılım, epidemiyolojik araştırmalar ve risk değerlendirmesi, hava kirliliği
ve yağış dağılımlarında,

ormancılık alanında çap dağılımı belirlemede, yöneylem alanında

Markov zincirinin simülasyonun yapılmasında öbekleme yönteminde ilk geçiş zamanlarının
belirlenmesinde vb. pek çok alanda ön plana çıkan bir dağılım türüdür. Bu dağılım, aslında
Johnson SU dağılımından türetilen özel sınırlı dağılım olmakla birlikte, normal dağılıma ait
basıklığın daha az olduğu durumlarda oluşan Platykurtik dağılımlara uygundur.
5.Sonuç

Çalışmanın kısıtlarından bir tanesi, incelenmesi hedeflenen veriye ulaşma imkânlarının yeterli
olmayışı nedeniyle, haber ve moda web sitelerinin sayıca fazla olmamasıdır. Bu nedenle, araştırma
kapsamında incelenen site sayısının artması durumunda sonuçların farklılık gösterebileceği
ihtimali göz ardı edilmemelidir. Web sayfalarının tıklanma ve hit miktarları da reklamlara ve
sosyal etki teorisi ile sosyal mevcudiyet teorisine bağlıdır. Çalışmanın diğer bir kısıtı ise yine aynı
nedenden ötürü, incelenen web sitelerine ait kişi başına giriş yapılma (tıklanma) sayısının elde
edilememesidir. Bu nedenle bu veriye ait dağılım özellikleri incelenememiştir. Elde edilen sonuç,
Türkçe yayınlanan sitelerden çıkarım yapıldığı için kültürel ve toplumsal farklılıklar içerebilir ve
ülkeler arası karşılaştırma yapılarak toplumun elektronik ortamda haber takip ve alışveriş
davranışları değerlendirilebilir.
Elde edilen dağılım bilgilerinin, özellikle özel sektörde satış simülasyonlarında, web sitelerinin
okuma sıklıklarının belirlenmesinde, web siteleri arası performans değerlendirmede, multimedya
satış sorumlularının kendi performanslarının değerlendirilmesinde vb. pek çok alanda
kullanılabileceği düşünülmektedir. Aynı zamanda çalışma da kullanılan EasyFit programı tıp,
coğrafya, fizik vb. pek çok farklı disiplinlerde yer alan araştırmacılar tarafından
kullanılabildiğinden, istatistik alanında da farklı dağılımların kullanılabilirliği gösterilmiştir.
Çalışmada incelenen değişkenlerin ilişki olması sonucu marjinal dağılımlar elde edilmiştir.
Buradan hareketle gerçekleştirilebilecek çalışmalarda, koşullu dağılımların da elde edilebileceği
mümkün gözükmektedir. Örneğin, web sitelerinden hemen çıkma oranının 1 olması durumunda
okunma sayısının kaç olduğu bilgisine ulaşılabilecektir. Aynı zamanda bayesyen dağılım
analizlerinde de kullanılması mümkündür. Sonuç olarak, Site odaklı istatistiklerin incelendiği bu
çalışmada, sayfa merkezli verilere ait dağılımlar elde edilerek benzetim modellerine kaynak
oluşturabilmesi amacı gerçekleştirilmiştir.
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EKLER
EK-1: E-Ticaret Sitelerinde Kalma Süresi İçin Dağılım Uygunlukları
Dağılım

No

Kolmogorov
Smirnov

Anderson
Darling

Ki-Kare

İstatistik

Sıra

İstatistik

Sıra

İstatistik

Sıra

Bulunamadı

1

Beta

0.15341

31

6.9993

42

2

Burr

0.08493

8

0.32272

4

1.8797

3

3

Burr (4P)

0.0841

7

0.30996

3

1.893

4

4

Cauchy

0.10728

24

0.9201

20

3.9032

9

5

Dagum

0.08118

4

0.29434

1

1.8681

2

6

Dagum (4P)

0.33954

51

14.6

50

7

Erlang

0.1784

39

3.5486

37

12.178

32

8

Erlang (3P)

0.16449

33

2.344

31

9.7678

28

9

Error

0.18221

40

2.6727

33

11.852

30

10

Error Function

0.63606

55

69.791

55

173.77

49

11

Exponential

0.24979

46

6.7295

41

35.844

44

12

Exponential (2P)

0.19328

42

4.3131

39

22.413

40

13

Fatigue Life

0.09786

17

0.75411

17

8.1541

22

14

Fatigue Life (3P)

0.07806

1

0.65081

15

5.3175

10

15

Frechet

0.17222

35

2.0998

29

16.17

36

16

Frechet (3P)

0.08737

11

0.42685

5

1.9064

6

17

Gamma

0.09904

18

1.4297

26

9.5808

27

18

Gamma (3P)

0.08748

12

0.80967

19

7.6448

19

19

Gen. Extreme Value

0.0994

19

0.46843

7

5.6505

14

20

Gen. Gamma

0.10581

22

1.0252

21

11.609

29

21

Gen. Gamma (4P)

0.07819

2

0.65281

16

5.3343

11

22

Gen. Pareto

0.11493

27

19.319

52

23

Gumbel Max

0.10622

23

1.5087

27

17.628

38

24

Gumbel Min

0.24549

45

11.425

46

14.518

35

25

Hypersecant

0.17259

36

2.6988

35

12.985

33

26

Inv. Gaussian

0.10746

25

0.80797

18

7.1505

18

27

Inv. Gaussian (3P)

0.0806

3

0.62308

14

5.5542

13

28

Johnson SB

0.15711

32

24.885

54

29

Kumaraswamy

0.10143

20

1.2569

24

8.7294

25

30

Laplace

0.18221

41

2.6727

34

11.852

31

31

Levy

0.41604

54

14.537

49

73.789

46

32

Levy (2P)

0.36215

53

10.788

45

79.81

47

33

Log-Logistic

0.11088

26

0.50316

9

1.1934

1

34

Log-Logistic (3P)

0.0841

6

0.30965

2

1.8938

5
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35

Log-Pearson 3

0.08628

9

0.5949

13

5.7644

15

36

Logistic

0.17355

37

2.9417

36

14.487

34

37

Lognormal

0.09455

15

0.58863

12

6.6648

17

38

Lognormal (3P)

0.08407

5

0.53629

11

2.7373

8

39

Normal

0.1758

38

3.6381

38

21.603

39

40

Pareto

0.36019

52

15.489

51

104.04

48

41

Pareto 2

0.28523

48

8.4389

44

34.081

42

42

Pearson 5

0.1351

29

1.1528

22

8.1842

23

43

Pearson 5 (3P)

0.08678

10

0.46231

6

2.5281

7

44

Pearson 6

0.08904

14

0.51667

10

5.8049

16

45

Pearson 6 (4P)

0.08805

13

0.49966

8

5.5378

12

46

Pert

0.1456

30

2.1691

30

16.454

37

47

Power Function

0.27417

47

11.674

47

48

Rayleigh

0.12886

28

1.6355

28

7.9939

21

49

Rayleigh (2P)

0.16798

34

2.5116

32

7.7779

20

50

Reciprocal

0.23592

44

6.4917

40

41.724

45

51

Rice

0.32688

50

12.235

48

26.848

41

52

Triangular

0.29574

49

7.9627

43

34.197

43

53

Uniform

0.2049

43

19.588

53

54

Weibull

0.09608

16

1.3688

25

9.5208

26

55

Weibull (3P)

0.10152

21

1.2303

23

8.5083

24

56

Chi-Squared

Uyum Yok

57

Chi-Squared (2P)

Uyum Yok

58

Johnson SU

Uyum Yok

59

Log-Gamma

Uyum Yok

60

Nakagami

Uyum Yok

61

Student's t

Uyum Yok
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İntihar Oranını Etkileyen Faktörler: Türkiye İçin Makro Düzeyli Bir Analiz
Kadir KARAGÖZ1
Z. Cansu VAROL2

Özet
İnsanlık tarihi kadar eski bir olgu olan intihar, daha ziyade psikolojik ve sosyolojik bir olgu
olarak görülüp mikro düzeyde ele alınmakla birlikte, intihar eğilimini besleyen bir dizi
sosyo-ekonomik faktörden de bahsetmek ve konuya makro bir perspektiften bakmak da
mümkündür.
Diğer pekçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de intihar oranı zaman içinde artış eğilimi
göstermektedir. Her ne kadar OECD ortalamasının oldukça altında olsa da, resmî
istatistikler intihar vakalarının zaman içinde nisbî olarak artış gösterdiğini ortaya
koymaktadır. Bu çalışmada, bir dizi makro düzeyli faktörün Türkiye’de kadın ve erkek
intiharı üzerindeki etkisi ekonometrik yöntemlerle araştırılmaktadır.
Sayma veri regresyon analizinden elde edilen bulgular, Türkiye’de erkek ve kadın intihar
vakaları üzerinde stres kaynaklı faktörlerin etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Her iki
cinsiyet için bu stres kaynaklarına tepkiler genel olarak benzeşse de alkol tüketimi artışı ve
gelir düzeyinde gerilemeye bağlı stres baskısının kadınlar üzerinde daha fazla etkilidir.
Katsayılar büyüklük açısından incelendiğinde kentleşme ve işsizlik değişkenlerinin
diğerlerine oranla intihar düzeyi üzerinde daha fazla etkiye sahip oldukları görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: İntihar, Sosyoekonomik Faktörler, Sayma Veri Regresyon Analizi.
JEL Sınıflaması: C22, E7, J11

Abstract
Although suicide, which is as old as human history, is seen as a psychological and
sociological phenomenon and discussed at micro level, it is possible to talk about a series
of socio-economic factors that feed the suicidal tendency and look at it from a macro
perspective.
As in many other countries suicide rate tends to increase over time in Turkey as well.
Although the statistics are considerably below the OECD average, official statistics show
that suicide cases have increased relatively over time. In this study, a series of macro-level
factors that impact on women and men suicide rate in Turkey are being investigated by
econometric methods.
The findings obtained from the count data regression analysis reveal that men and women
suicides in Turkey are affected by stress-induced factors. Although the responses to these
stress sources were similar for both genders, the increase in alcohol consumption and stress
due to the decline in the income level seem to be more effective on women. When the
coefficients are analyzed in terms of size, it is seen that urbanization and unemployment
variables have more effect on suicide level than others.
Keywords: Suicide, Socioeconomic Factors, Count Data Regression Analysis.
JEL Classification: C22, E7, J11

1. Giriş

Her ne kadar insanlık tarihi kadar eski bir olgu olsa da, sosyal ve ekonomik birçok yıkıcı sonuçları
olan intihar olgusu üzerine yapılan bilimsel araştırmaların tarihi bir asırdan öteye gitmemektedir.

1
2

Doç. Dr., kadir.karagoz@cbu.edu.tr, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İİBF
Y. L. Öğrencisi, cansuvarol@live.com, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, SBE
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Durkheim’ın (1897) öncü çalışmasında konu sosyolojik açıdan ele alınmış ve sonraki dönemlerde
intihar olgusu sosyolojinin başlıca araştırma konularından biri haline gelmiştir. İntiharın nedenleri
üzerine yoğun çalışma yürütülen bir diğer disiplin ise psikolojidir. Bedensel bozukluklar veya
sosyal ilişkilerdeki sorunlardan kaynaklanan rahatsızlıkların ve zihinsel problemlerin intihar
eğilimi üzerindeki etkisi birçok klinik deney ve vaka araştırması ile incelenmiştir. Özellikle
kentleşme ve modernleşmenin artması ile birlikte intihar oranlarında görülen artış intiharın yaygın
bir halk sağlığı sorunu olarak görülmesi sonucunu doğurmuştur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
verilerine göre intihar dünya genelinde ilk on ölüm nedeni arasındadır ve ortalama olarak her 40
saniyede bir insan intihar ederek hayatına son vermektedir (WHO, 2011).
Diğer pekçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de intihar oranı zaman içinde artış eğilimi
göstermektedir. Her ne kadar OECD ortalamasının oldukça altında olsa da, resmî istatistikler
intihar vakalarının zaman içinde nisbî olarak artış gösterdiğini ortaya koymaktadır. 1970’lerin
sonunda yüzbinde 3-5 arasında seyreden intihar oranı kadınlarda pek değişmese de erkeklerde
kararlı bir artış göstererek 2013 itibariyle yüzbinde 9-10 aralığına ulaşmış bulunmaktadır.
İntihar konusu, daha ziyade psikolojik ve sosyolojik bir olgu olarak görülüp ve mikro düzeyde ele
alınmakla birlikte, intihar eğilimini besleyen bir dizi sosyo-ekonomik faktörden de bahsetmek ve
konuya makro bir perspektiften bakmak da mümkündür. Bu tür bir yaklaşım sorunun daha iyi
anlaşılmasına ve çözümü için daha etkin politikalar geliştirilmesine yardımcı olacaktır. Bu
çalışmada, bir dizi makro faktörün Türkiye’de kadın ve erkek intiharı üzerindeki etkisi
ekonometrik yöntemlerle araştırılmaktadır.
2. İntiharın Tanımı ve Sınıflandırılması

Dünya Sağlık Örgütü intiharı, “bir kimsenin tüm ölümcül sonuçlarını tam olarak bilerek ve bilinçli
olarak giriştiği bir eylem” olarak tanımlamaktadır. Durkheim, ilk olarak 1897 yılında yayınlanan
kitabında intiharı, “kurbanın kendisi tarafından gerçekleştirilmiş, olumlu ya da olumsuz bir edimin
doğrudan ya da dolaylı sonucu olan ... ölüm olayı” şeklinde tanımlamıştır. Durkheim’ın yaptığı
tanımda dolaylı veya dolaysız sonuçlar üzerinde durmasının sebebi insanın kendini sadece bıçakla
ya da silahla değil örneğin beslenmeyi reddederek de öldürebileceğine işaret etmektedir
(Durkheim, 1987:3-5).
Biçimi ve güdüleri açısından intihar sosyoloji literatüründe çeşitli şekillerde sınıflandırılmıştır.


Durkheim’ın sınıflandırması:
o Bencil intihar
o Özgeci intihar
o Kuralsızlık intiharı
o Yazgısal intihar
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Baechler’ın sınıflandırması:
o Kaçma intiharı
o Saldırganlık intiharı
o Adanma intiharı
o Oynak intihar



Schneidman’ın sınıflandırması:
o Bencil intihar
o Çiftli intihar
o Soyutlanma intiharı



Maris’in sınıflandırması:
o Tamamlanmış intihar
o Ölümle sonuçlanmayan intihar
o İntihar düşüncesi
o Kararsız/karışık intihar düşüncesi
o Dolaylı olarak kendine zarar verici davranışlar

3. Dünyada ve Türkiye’de İntihar Olgusu

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre 2012 yılında dünya genelinde 804 bin kişi intihar ederek
ölmüştür. Bu, 100 bin kişi itibariyle intihar oranının 11,4 olduğu anlamına gelmektedir (erkeklerde
15,0, kadınlarda 8,0). Bununla birlikte intihar oranının zaman içinde gerileme gösterdiği
görülmektedir. 2000 – 2012 arasında dünya nüfusundaki artışa rağmen intihar oranı %9 azalmıştır
(2000 yılında intihar eden kişi sayısı 883 bin).
Ülkeler arasında az çok farklılık gözlenmekle birlikte genellikle erkek intihar oranı
kadınlarınkinden çok daha yüksektir. Doğu Avrupa ve Rusya’da erkek intihar oranı
kadınlarınkinin dört katına kadar çıkmaktadır. Uluslararası istatistikler dünya genelinde intihar
eğiliminin 15-29 yaş arasındaki kişilerde diğer yaş gruplarına göre daha yüksek olduğunu ortaya
koymaktadır.
Yürütülen makro ve mikro düzeyli araştırmalar dindarlık düzeyi ile intihar oranı arasında ters
yönlü bir ilişki bulunduğunu, refah/gelir düzeyi ile intihar oranı arasında ise belirgin bir ilişkinin
bulunmadığını ortaya koymaktadır. Şekil 1’de verilen çoğu OECD üyesi ülkelere ilişkin intihar
oranları incelendiğinde coğrafî konum ve gelişmişlik düzeyi açısından anlamlı bir fark olmadığı
söylenebilir.
Türkiye’de intihar oranının zaman içindeki seyri incelendiğinde (bkz. Şekil 2), dünya genelindeki
duruma paralel olarak 1974 – 2005 yılları arasında erkek intihar oranının kadınlardan daima
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yüksek olduğu görülmektedir. Diğer taraftan, kadın ve erkek intihar oranının artış eğilimi
gösterdiği, ancak son yıllarda kadın intihar oranında ciddi bir gerileme olduğu göze çarpmaktadır.
Şekil 1: Seçilmiş Ülkelerde Yıllık İntihar Oranları (100 bin kişi başına)
Kore
Macaristan
Rusya
Japonya
Belçika
Finlandiya
Fransa
Polonya
Çekya
Avusturya
A.B.D.
Norveç
İsviçre
İsveç
Kanada
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Danimarka
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İspanya
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Kaynak: OECD (2014)
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Şekil 2: Türkiye’de Erkek Ve Kadın İntihar Oranının Zaman İçindeki Değişimi
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4. İntiharın Nedenleri: Ampirik Literatür

Çok yönlü bir olgu olan intiharın psikolojik, sosyolojik ve ekonomik nedenlerini belirlemeye
yönelik olarak çok sayıda çalışma yürütülmüştür. Psikolojik ve sosyolojik çalışmalar daha ziyade
mikro düzeyli verilere dayanmaktayken ekonomik nedenleri belirlemeye yönelik çalışmalarda
makro düzeyli veriler sıklıkla kullanılmıştır.
Yapılan literatür araştırması sonucunda konuyla ilgili olarak en çok panel veri ve zaman serileri
analiz yöntemlerinin kullanıldığı tespit edilmiştir. Bunun dışında korelasyon, varyans ve
kümeleme analizleri gibi istatistiksel yöntemlerin kullanıldığı az sayıda çalışma da mevcuttur.
Araştırmaların çoğunluğu makro düzeyli verilere dayalıdır. Analizlerde en çok yer verilen
değişkenler işsizlik, gelir düzeyi, eğitim düzeyi, alkol tüketimi, cinsiyet ve yaş değişkenleridir.
Literatür araştırmasına konu olan kaynaklardan çıkarılan ortak sonuçlara göre, büyüme oranı,
doğurganlık oranı, boşanma oranı, nüfus artışı, kişinin herhangi bir sağlık güvencesinin
bulunmaması, stresör faktörler ve alkol kullanım oranı değişkenlerinin hepsinin intiharı önemli
ölçüde etkilediği; kadın iş gücüne katılım oranı ve eğitim oranının ise intiharı etkilemediği
görülmektedir.
Çalışmalarda farklılaşan sonuçlar ise işsizlik ve kişi başı gelir seviyesi olmuştur. İşsizlik oranı
çoğu kaynakta intiharı önemli ölçüde etkilerken literatüre konu olan iki kaynakta etkilemediği, bir
diğer kaynakta ise aylık veriler kullanıldığında elde edilen sonuçlarda etkili rol oynadığı ancak
yıllık verilerden elde edilen sonuçlarda intihar üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı görülmüştür.
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Tablo 1: İntiharın Belirleyicileri Üzerine Ampirik Literatür
Yazar/lar
Chuang ve Huang
(2003)

Yang ve Lester
(1995)

Andres (2005)

Jalles ve
Andresen

Periyot

EKK yöntemi

EKK yöntemi

Aylık veriler kullanıldığında evlilik
bağı ve işsizliğin intihar üzerinde
önemli bir rol oynadığı; yıllık
verilerde ise işsizlik ve intihar
arasında bir ilişki olmadığı, evliliğin
ise negatif yönde ilişkili olduğu
saptanmıştır.

Panel veri
analizi (SEM)

Büyüme oranı, doğurganlık oranı ve
alkol tüketiminin intihar oranı
üzerinde önemli bir etkiye sahip
olduğu, boşanma oranının sadece
erkek intiharını etkilediği, kişi başı
gelir ve işsizlik oranlarının ise intihar
oranları üzerinde bir etkisi olmadığı
sonucuna ulaşılmıştır.

2000-2008

Panel veri
analizi (SEM)

Kanada’da işsizlik ve kişi başı gelir
oranlarının intihar oranlarını
arttırdığı, Gini katsayısı ve kadınların
işgücüne katılma oranının istatistiksel
olarak önemsiz olduğu tespit
edilmiştir.

2000-2011

Sabit etkiler
modeli ve
negatif binom
resresyonu

Gelir eşitsizliğinin intihar oranları ile
pozitif ilişkili; kişi başına düşen gelir,
hane başına ortalama kişi sayısı,
şehirleşme oranının intihar oranları ile
negatif ilişkili olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.

1975-2001

Panel veri
analizi (SEM)

Eğitim oranının, şehirleşme oranının
ve işsizlik oranının intihar oranları
üzerinde etkili olmadığı bulunmuştur.

2004, 2008

Basit
korelasyon
analizi

Kişi başı alkol tüketimi ve cinsiyete
özgü intihar oranı arasında önemli bir
anlamlı ilişki bulunmuş ve alkol
kötüye kullanımının intihar
davranışını etkilediği görülmüştür.

1993-2010

EKK yöntemi

Güneşin her iki cinsiyet içinde çok
önemli olduğu, güneşe daha az maruz
kalmanın intiharı arttırdığı sonucuna
ulaşılmıştır.

EKK yöntemi

İşsizlerin intihar oranının istihdam
edilenlere göre daha yüksek olduğu,
hatta bu oranın erkeklerde 3
kadınlarda 2 katına kadar yükseldiği,
işsizler arasında her iki cins için de
intihar oranlarındaki artışın çalışma

1983-2001

1957-1986

1970-1998

(2015)

Mitra ve Shroff
(2008)

Inelmen vd.
(2010)

Schaede (2013)

Preti ve Miotto
(1999)

Bulgu
Kişi başına gelir seviyesi intihar
oranının en önemli sebebi ve
işsizliğin erkekler üzerinde intihar
için daha önemli bir belirleyici olduğu
tespit edilmiştir.

(2015)

Machado
Rasella ve Santos

Yöntem

1982-1994
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süresi boyunca gerçekleştiği sonucuna
ulaşılmıştır.

Neumayer (2003)

Fischer ve Andres
(2008)

Andres ve
Halıcıoğlu (2010)

Pandey ve Kaur
(2009)

Poduri (2015)

Marcotte (2003)

Özel, Keser ve
Köksal

Panel veri
analizi (SEM)

Boşanma oranı, çocuk ölümü oranı,
yüksek alkol kullanım oranının intihar
oranını arttırdığı tespit edilmiştir.

EKK yöntemi

Yönetim yapısı değişkenleri, daha
güçlü hakları olan kuşaklarda daha az
intiharın meydana geldiğini
göstermektedir. Ayrıca vatandaşlar
arasındaki daha yüksek güven
seviyesinin sadece kadın intiharlarını
etkilediği görülmüştür.

Zaman serileri
analizi

İşsizlik, kişi başına gelir ve
doğurganlık oranındaki artış
Danimarka’da intihar oranını
düşürmektedir. Boşanma ise intihar
oranını artırmaktadır.

1967-2006

ARDL modeli

Hindistan'da enflasyon, kişibaşına
reel GSYİH, endüstriyel büyüme
intihar oranını teşvik ederken,
kişibaşına hane halkı gelir artışları
intiharları azaltmaktadır.

1980-2013

ARIMA
modeli

Hindistan’da intihar oranları ve İnsani
Gelişim Endeksi arasında pozitif ilişki
görülmektedir.

EKK yöntemi

Düşük gelirli kişilerde intihar etme
eğiliminin yüksek olduğu ve intihar
ettikten sonra hayatta kalma
olasılığına bağlı olarak gelirin intihar
eğiliminden pozitif etkilendiği
sonucuna ulaşılmıştır.

Tanımlayıcı
istatistiksel
analiz

İntihar ve intihara teşebbüs edenlerin
oranının eğitim düzeylerine ve
cinsiyetlerine göre farklılık arz ettiği,
intihar ve intihar girişimi
dağılımlarının bölgesel olarak anlamlı
bir farklılık göstermese de mahalle
bazında belirgin farklılıkları olduğu
tespit edilmiştir.

Ki-kare ve t
testi

İşsizlik, stresör etmenler, göç, sağlık
güvencesinin olmamasının intihar için
bir risk faktörü olduğu; medeni
durum, aile yapısı ve oturulan
konutun tipi ile intihar oranı arasında
anlamlı bir farklılığın olmadığı
saptanmıştır.

Çok yönlü
varyans
analizi

İntihar düşünce ve davranışları ve baş
etme yolları ile cinsiyet arasında bir
ilişki bulunamamıştır. Yaşamı
sürdürme nedenleri ile cinsiyet
arasında ise anlamlı bir ilişki
bulunmuş, kız öğrencilerin erkek
öğrencilere göre daha fazla yaşamı

1980-1999

1980-1998

1970-2006

1991-1992

2005, 2006

(2008)

Ekici, Savaş ve
Çıtak (2001)

Gürkan ve Dirik
(2009)

1996, 1997

2008
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sürdürme nedeni olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.

Giray ve Gülel

2008

(2014)

Topbaş (2007)

1975-2005

Bulanık
kümeleme
analizi

VAR analizi

Avrupa ülkelerini intihar oranlarını
etkileyen faktörlere göre kümeleyen
analizin sonuçlarına göre; Avusturya,
Estonya, Finlandiya, Türkiye, İzlanda,
İrlanda, Letonya, Litvanya,
Lüksemburg, Norveç, Polonya,
İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere
aynı kümede, Bulgaristan,
Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti,
Almanya, Macaristan, Yunanistan,
İtalya, Romanya, Slovenya ve
Slovakya aynı kümede yer almıştır.
Fransa ve Hollanda’nın ise iki
kümenin kesişiminde kaldığı
görülmüştür.
Erkek intihar oranından işsizliğe,
işsizlikten geçim zorluğu nedeniyle
intihar oranına ve işsizlikten
ekonomik intihar oranına doğru
nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.

5. Yöntem

Negatif olmayan tam sayı değerleri alan ve tekrar sayısını içeren bir değişken “sayma değişken”
olarak nitelendirilir ve bağımlı değişkeni bu şekilde sayı belirten regresyon modelleri de “sayma
veri regresyon modeli” olarak adlandırılır. Bu tür değişkenler için bildik doğrusal regresyon
modellerinin kullanılması halinde etkin olmayan, tutarsız ve sapmalı tahminler elde
edilebilmektedir.
Sayma veri analizinde kullanılan pek çok model söz konusudur. Bunlar:
1) Poisson Regresyon Modeli
2) Negatif Binom Regresyon Modeli
3) Kesikli sayma modelleri
4) Hurdle Model
5) Sıfır Modifiye Edilmiş Sayma Modeller
6) Karışık Modeller
Sayma veri regresyon modelleme teknikleri oldukça yeni olmasına rağmen sayma verilerin
istatistiksel analizleri oldukça uzun ve zengin bir tarihe sahiptir. Sayma veri modelleri içerisinde
Poisson regresyon modeli en temel modeldir.
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Poisson regresyon modelinde bir sayma değişken çıktısının olasılığı Poisson dağılımı yardımıyla
tanımlanabilir. Bu dağılımın ortalaması bağımsız değişkenlerin bir fonksiyonudur. Bu model,
çıktının koşullu ortalamasının koşullu varyansına eşit olduğu tanımlayıcı karakteristiklere sahiptir.
Poisson dağılımı, çıktının bir olayın gerçekleştiği tekrar sayısı olduğu durumda Poisson süreci
olarak bilinen basit bir stokastik süreçten oluşturulmuştur. Bu sürecin önemli bir varsayımı,
olayların birbirinden bağımsız olmasıdır.
6. Model, Değişkenler ve Veri

Kadın ve erkek intihar oranını etkileyen sosyo-ekonomik faktörleri belirlemek üzere tahmin
edilecek model aşağıdaki gibidir:
𝐼𝑁𝑇𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐴𝐿𝐾𝑡 + 𝛽2 𝐵𝑆𝑁𝑡 + 𝛽3 𝐸𝑁𝐹𝑡 + 𝛽4 𝐾𝐵𝐺𝑡 + 𝛽5 𝑁𝐹𝑆𝑡 + 𝛽6 𝐾𝑁𝑇𝑡 + 𝛽7 𝐼𝑆𝑍𝑡 + 𝜀𝑡
Denklemdeki değişkenler mevcut literatür ve beklentiler dikkate alınarak belirlenmiştir. Buna
göre, kullanılan değişkenler aşağıdaki gibidir:
İNT (intihar oranı): Yüzbin kişi başına intihar sayısı. Bağımlı değişken olarak, kadın ve erkekler
için ayrı değerler kullanılmıştır.
ALK (alkol kullanımı): Alkol bağımlılığının hem iradeyi zayıflatarak doğrudan, hem de neden
olduğu diğer sorunlar (şiddet eğilimi, başarısızlık vb.) nedeniyle dolaylı olarak intihar eğilimini
artırdığı söylenebilir. Makro düzeyde alkol bağımlılığına ilişkin veri bulmak mümkün
olmadığından alkollü içecek üretim miktarı gösterge olarak kullanılmıştır.
BSN (boşanma): Boşanma vakalarının önemli bir kısmında taraflardan biri veya ikisi şiddetli
depresyon yaşamakta ve intihar eğilimi sergilemektedir.
ENF (enflasyon): Enflasyon oranı denklemde doğrudan bir intihar nedeni olarak değil, bozulan
makroekonomik istikrarın yolaçacağı psikolojik travmaların (işlerin bozulması, iflas, gelirde
azalma vb.) göstergesi olarak kullanılmıştır.
KBG (kişi başına gelir): Gelir düzeyindeki düşüş, ister temel ihtiyaçları karşalamada güçlük çekme
noktasında olsun ister sadece refah kaybına yolaçacak düzeyde olsun, önemli bir stres kaynağıdır
ve birçok insan için psikolojik ve sosyal sorunlara neden olma potansiyeli barındırmaktadır.
NFS (nüfus miktarı): Artan nüfus yoğunluğunun çeşitli sosyal problemleri (trafik, sınıflararası
çatışma, kişisel anlaşmazlıklar vb.) artırarak stres kaynaklarını beslemesi mümkündür.
KNT (kentleşme): Nüfus yoğunluğundaki artışa benzer şekilde kentleşme de stresi
artırabilmektedir. Özellikle hızlı ve kontrolsüz kentleşmenin birçok psikolojik sorunu tetiklediği
bilinmektedir.
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İSZ (işsizlik): Gelir ve statü kaybına yol açan kısa veya uzun süreli isşizlik en önemli stres ve
intihar nedenleri arasında görülmektedir. Kadın ve erkekler için ayrı değerler kullanılmıştır. Bütün
veriler TÜİK’ten elde edilmiştir.
7. Bulgular

Yukarıda tanıtılan sosyo-ekonomik faktörlerin kadın ve erkek intihar oranı üzerindeki etkisi farklı
dağılım biçimleri için sayma veri regresyon modelleriyle tahmin edilmiştir. tahmin sonuçları
çalışmanın sonunda Tablo 2-3’te verilmiştir. Daha önce de belirtildiği gibi sayma veri regresyon
analizlerinde çoğunlukla Poisson dağılımına dayalı modeller kullanıldığından bu çalışmada da
sadece Poisson modelinden elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır.
Poisson sayma veri regresyon tahminlerinden elde edilen sonuçlara göre modele dâhil edilen
değişkenlerin tümü erkek ve kadın intiharı üzerinde etkili görünürken, sadece nüfus değişkeninin
kadın intiharını anlamlı bir şekilde etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan, alkol
tüketimi ve kişibaşına gelir düzeyi değişkenleri kadın intiharı üzerinde çok daha etkili
görünmektedir. Katsayıların işaretleri genel olarak beklentilerle uyumlu olmakla birlikte, her iki
intihar grubunda da enflasyon ve işsizlik değişkenlerinin katsayılarının işaretleri beklenenin aksine
negatif çıkmıştır.
Tahmin sonuçları değerlendirildiğinde; alkol tüketimindeki artış ve gelir düzeyinde bozulmanın
kadınlarda çok daha baskın olmak üzere intihar eğilimini artırdığı, yine boşanma ve kentleşme
oranındaki artışın da her iki cinsiyet grubunda intiharı beslediği bulgusuna ulaşılmıştır. Bu dört
unsurun başlıca stres kaynakları olduğu düşünüldüğünde sonuçların beklentiye uygun olduğu
söylenebilir. İşsizlik değişkeninin katsayısının beklenenin aksine negatif çıkması, iş ortamıyla
ilişkili stres kaynaklarının işsizliğe nazaran intihar eğilimini daha fazla artırdığı şeklinde
yorumlanabilir.
8. Sonuç

Sayma veri regresyon analizinden elde edilen bulgular, Türkiye’de erkek ve kadın intihar vakaları
üzerinde stres kaynaklı faktörlerin etkili olduğunu, her iki cinsiyet için bu stres kaynaklarına
tepkiler genel olarak benzeşse de alkol tüketimi artışı ve gelir düzeyinde gerilemeye bağlı stres
baskısının kadınlar üzerinde daha fazla etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Alkol tüketimi ve
gelirle ilgili kadınlar aleyhine olan durumun tümüyle kadınlara ilişkin alkol tüketimi ve gelir
bozulmasından kaynaklanmadığı, sözkonusu faktörlerin neden olduğu aile-içi şiddettin de önemli
ölçüde etkili olduğu söylenebilir. Ancak veriler makro düzeyli olduğundan bu durumun ne ölçüde
aile-içi şiddetten kaynaklandığını belirlemek mümkün olamamaktadır. Bu konuda mikro düzeyli
araştırmaların daha doğru ipuçları vermesi olasıdır.
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Katsayılar büyüklük açısından incelendiğinde kentleşme ve işsizlik değişkenlerinin diğerlerine
oranla intihar düzeyi üzerinde daha fazla etkiye sahip oldukları görülmektedir. Buradan hareketle,
kentsel yaşama ilişkin stres kaynaklarının azaltılması ve çalışma hayatında sıklıkla gözlenen
mobbing, yıpratıcı çalışma ortamı ve saatleri gibi konularda iyileştirme yapılması için makro ve
mikro düzeyli politikaların belirlenmesinin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.
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EK:

Erkek intihar oranını etkileyen faktörler.
Değişken

Poisson

Normal

Neg. Binom (ML)

Üssel

ALC

4,82E-07

0,0001

5,81E-07

0,0200

4,11E-07

0,1793

4,03E-07

0,1615

DIV

4,20E-06

0,0000

4,25E-06

0,0088

3,74E-06

0,0545

3,55E-06

0,0744

INF

-0,0026

0,0000

-0,00237

0,0029

-0,00279

0,0022

-0,00284

0,0000

-6,26E-05

0,0000

-5,75E-05

0,0020

-7,08E-05

0,0127

-7,29E-05

0,0011

POP

5,83E-08

0,0136

4,93E-08

0,3791

7,50E-08

0,2463

7,90E-08

0,2726

URB

0,017152

0,0021

0,015672

0,2250

0,016173

0,2602

0,015886

0,2889

UNEMP

-0,04302

0,0000

-0,03616

0,0232

-0,04477

0,0074

-0,04357

0,0172

sabit

5,495638

0,0000

5,550812

0,0000

5,441359

0,0000

5,416442

0,0000

PCGDP

Not: %10 düzeyinde anlamlı tahminler koyulaştırılarak vurgulamıştır.

Kadın intihar oranını etkileyen faktörler.
Değişken

Poisson

Normal

Negatif Binom

Üssel

ALC

8,44E-07

0,0000

1,19E-06

0,0185

6,58E-07

0,1458

6,45E-07

0,0645

DIV

4,12E-06

0,0000

4,29E-06

0,0679

3,63E-06

0,2089

3,55E-06

0,1012

INF

-0,00224

0,0000

-0,0039

0,0796

-0,00168

0,2047

-0,00166

0,0547

-9,90E-05

0,0000

-0,00013

0,0240

-8,02E-05

0,0548

-7,81E-05

0,0558

POP

2,96E-08

0,3219

-2,08E-08

0,8184

5,27E-08

0,5791

5,37E-08

0,5031

URB

0,020052

0,0041

0,037528

0,1194

0,0126

0,5508

0,012251

0,4635

UNEMP

-0,06776

0,0000

-0,07846

0,0027

-0,05824

0,0208

-0,05686

0,0445

sabit

5,679504

0,0000

5,744138

0,0000

5,557188

0,0000

5,538713

0,0000

PCGDP

Not: %10 düzeyinde anlamlı tahminler koyulaştırılarak vurgulamıştır.
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Investigating the Relationship between Capital Structure and Performance of Gray
Companies in Tehran Stock Exchange
Ali SATTARY1
Sepideh HASANZADEH2
Abstract

This study aimed to examine the relationship between capital structure and financial
performance of gray companies in Tehran stock exchange. Today, decision making about
capital structure plays an important role in companies because how to bring funds and also
the way of use it, are important in activity of companies. This research seeks to answer this
question: how is the relationship between capital structure and performance in gray
companies accepted in Tehran Stock Exchange, and by using this relationship, it would
offer a good financial structure for these companies, as a result, it increases the value of
companies and maximizes the shareholders’ wealth. The research method used in this
research is applied in terms of its purpose and is descriptive in terms of its nature. The data
panel also used in this study. In this study, capital structure is considered as an independent
variable and the company's performance is considered as a dependent one. Also, to examine
capital structure, short-term debt ratios to total assets, long-term debt to total assets and
total debt to total capital has been used. In order to evaluate the performance, the ratio of
return of assets, return of equity, Tobin’s Q and earning per share has been used. The size
of the company is also considered as a control variable. This research is a descriptiveanalytic and correlational one. The statistical population is the companies listed in the
Tehran Stock Exchange which were surveyed during 12 years. Samples were divided into
three groups: healthy, gray and bankrupt with using Altman's modified model. The results
showed that in most indices there is no relationship or if it is negative in the direction of
the image.
Keywords: Capital Structure, Performance, Altman Bankruptcy Model, Gray Companies
JEL Classification: G30,G31,G32

1.Introduction

The relationship between Capital Structure and financial performance in the firms is an important
unsolved issue in the field of finance and it has been investigated extensively both theoretically
and empirically. Many studies have been done on capital structure, but a stable and suitable capital
structure cannot be offered to companies under different circumstances. Managers should explain
their deeds about maximizing shareholders’, investors’ and beneficiaries’ capital. In order to
control the company’s activities and management, we can analyze the company's performance.
The capital structure affects the company's value. Part of the capital is provided Inside the company
through accumulated profits and the rest can be created through financial markets or borrowing.
The capital structure of a company is a combination of debt and equity. However, the excessive
increase in debt will increase the risk of bankruptcy and reduce the company's stock value. An
inappropriate capital structure for any company affects all aspects of the company's activities and
can cause issues such as inefficiency in product marketing, inefficiency, and inability to properly
1
2
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employ manpower and the like. Firms need financial resources to investing and how companies
choose and modify their financial resources it has long been the focus of many financial
economists and is still the source of much debates. Therefore, in the present research, the
researcher first, using the Altman model, identified the healthy, gray and bankrupt companies in
Tehran Stock Exchange, and then examined the relationship between the capital structure and the
performance of these companies.
2.Literature Review Conceptual / Theoretical Framework

For the first time, Modigliani and Miller (1958) argued about the capital structure. They believed
that capital structure in determining the company’s value and its future performance is irrelevant.
By considering income tax, they revised their first theory in 1963. They stated since borrowing
creates a tax advantage for companies, in order to bring some funds to the company, we should be
expected to use borrowing because it ultimately leads to an increase in its value.
Brigham and Gapenski (1996) stated that Modigliani and Miller’s model is valid theoretically, but
there are bankruptcy costs in practice, and these costs are directly proportion to the company debt
level. Hence, an increase in the level of debt will increase the cost of bankruptcy, and therefore,
they concluded that the optimal capital structure would only be achieved if the benefits of the tax
shield would increase the level of debt to the extent of the cost of bankruptcy.
Zeitun and Tian examined the relationship between capital structure and performance of 167
companies in Jordan over the period of 1989-2003, and concluded that between the ratio of shortterm debt to total assets, the ratio of long-term debt to total assets, the ratio of total debt to total
assets has a significant and negative relationship with asset return rate(Zeitun and Tian, 2007).
Ebaid investigated the relationship between the capital structure criteria and the performance
criteria of Egyptian firms during the years 1997-2005, and concluded that there was a significant
weak relationship between capital structure and firm performance (Ebaid, 2009).
In general, available studies evaluate the relationship between capital structure and company
performance through economic crisis cycles (Gabrijelcic et al., 2014) or in the overall time frame
(Sabir and Malik, 2012). Based on agency theory, Jiraporn et al. (2011) describe a negative impact
of capital structure on company performance. Similarly, Sabir and Malik (2012) and Gabrijelcic
et al. (2014) also found a negative relationship between capital structure and financial
performance. Research by Skopljak and Luo (2012) shows that changes in the structure of capital
lead to changes in company performance. However, Agnihotri (2014) offers a flexible structure.
Based on his suggestion, depending on its competitive strategies and market position, if a company
can consider an appropriate capital structure with both high and low power, it will reduce the cost
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of debts, thus company will increase its efficiency and performance. Finally, a particular financial
rate may have the same or different relationship to capital structures under specific situations. For
instance, Saeedi and Mahmoodi (2011) discovered a negative relationship between capital
structure and return of assets (ROA), however, no particular relationship was found between the
structure of capital and return of equity (ROE). On the other hand,Ebrati et al. (2013) found a
positive relationship for ROA (AshrafeeTanvir& Dao Xuan, 2016).
In present study, the relationship between capital structure and financial performance of gray
companies is investigated. According to Altman's prediction bankruptcy model, companies are
divided into three groups:1) Financial distress, which companies do not have the ability to pay
their debt completely;2) No financial distress, in which companies have the ability to pay their
debts completely; 3) The hesitance or gray area, in which companies, due to cash deficit, do not
have the ability to pay for their financial and commercial depts.
Investigating gray companies are the innovation aspect of this research which has been ignored by
researchers previously. The Altman model is designed in another economic environment and its
implementation in an unconstrained form in Iran has a high error rate. Kordestani (2015) modified
Altman's model and adjusted to the financial and economic conditions of Iran.
3.Data and Methodology
3.1.Data Collection Method

The research method used in this research is applied in terms of its purpose and is descriptive in
terms of its nature. The data panel will also be used in this study. The statistical population in this
study is listed companies in Tehran Stock Exchange. Library method is used to collect data and
information. In the library section, theoretical basics of the research are collected from major
Persian and Latin books and magazines. The research data are collected from sample companies
by referring to financial statements, explanatory notes, weekly reports and monthly stock exchange
newspapers and a software named RAHAVARD NOVIN. To describe the data used here (mean,
variance, standard deviation, etc.), descriptive statistics were used to determine the relationship
between Eviews software. In this research, the statistical population is the companies listed in the
Tehran Stock Exchange which were investigated during 2005-2016.At first according to Altman's
prediction bankruptcy model, companies are divided into three groups: 1)Financial distress, which
companies do not have the ability to pay their debt completely;2) No financial distress, in which
companies have the ability to pay their debts completely; 3) The hesitance or gray area, in which
companies, due to cash deficit, do not have the ability to pay for their financial and commercial
depts. The modified Altman model, represented by the letter Z ', is as follows:
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Z′ = 0.717X1 + 0.847X 2+ 3.1X 3+ 0.42X4 + 0.99X5
In this model, if z' is smaller than 1/21, the probability of bankruptcy is high and if Z' is between
1/21 and 2/9, the probability of bankruptcy is weak and if z' is greater than 2/9, then there is no
probability of bankruptcy. The Altman model is designed in another economic environment and
its implementation in an unconstrained form in Iran has a high error rate. Kordestani et al. (2015)
modified Altman's model and adjusted to the financial and economic conditions of Iran.The Tscore-A model, as Altman's modified model, is as follows :
T-score A = 0.291(WC/TA) + 2.458 (RE/TA) -0.301(EBIT/TA) - 0.079 (BVE/TL) - 0.05(TS/TA)

In this model if T-score A is between -0.14 and 0.6, it will be in the companies .
3-2.The Variables

In this study, capital structure is considered as an independent variable and the company's
performance is considered as a dependent one. Also, to examine capital structure, short-term debt
ratios to total assets, long-term debt to total assets and total debt to total capital has been used. In
order to evaluate the performance, the ratio of return of assets, return of equity, Tobin’ Q and
earning per share has been used. The size of the company is also considered as a control variable.
3-3.The Study Model

The regression model will be as follows:
ROAit = β0 + β1TDTC it + β2LTDTA it + β3STDTA it + β4SIZE it + 3it
ROEit = β0 + β1TDTC it + β2LTDTA it + β3STDTA it + β4SIZE it + 3it
Tobin’s Qit = β0 +β1 TDTC it +β2 LTDTA it +β3 STDTA it +β4 SIZEit+ 3it
EPSit =β0+ β1TDTC it +β2 LTDTA it +β3 STDTA it +β4 SIZE it+ 3it

Where,
ROAit: Return on Assets for the Company (i) for the Period (t)
ROEit: Return on Equity for the Company (i) for the Period (t)
Tobin’s Q: value of stock market corporate net worth
EPSit: earning per share
TDTCit: Total Debit to Total Capital
LTDTAit: Long time debit to Total Assets
STDTAit: Short time debits to Total Assets
SIZEit: Logarithm of total asset ratio
3-4.Research Hypotheses

Research hypotheses are as follows:
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1. There is a meaningful relationship between ratio of total short-term debt to total assets (STDTA)
with return of assets (ROA).
2. There is a significant relationship between ratio of total long-term debt to total assets (LTDTA)
with return of assets (ROA).
3. There is a significant relationship between total debt to total capital (TDTC) and return of assets
(ROA).
4. There is a significant relationship between ratio of total short-term debt to total assets (STDTA)
with return of equity (ROE).
5. There is a significant relationship between ratio of total long-term debt to total assets (LTDTA)
with return of equity (ROE).
6. There is a significant relationship between total debt to total capital (TDTC) and return of equity
(ROE).
7. There is a significant relationship between ratio of total short-term debt to total assets (STDTA)
with Tobin’s Q ratio.
8. There is a significant relationship between ratio of total long-term debt to total assets (LTDTA)
with Tobin’s Q ratio.
9. There is a significant relationship between total debt to total capital (TDTC) with Tobin’s Q
ratio.
10. There is a significant relationship between total short-term debt to total assets (STDTA) with
earning per share (EPS).
11. There is a significant relationship between total long-term debt to total assets (LTDTA) with
earning per share (EPS).
12. There is a significant relationship between total debt to total capital (TDTC) with earning per
share (EPS).
4.Descriptive Analysis

The results of descriptive analyze are shown in the table 1 bellow:
Table 1: Descriptive statistics
Variable
ROA
ROE
Q TOBIN
EPS
TDTC
STDTA
LTDTA

Mean
0.13
0.23
2.20
0.001
2.28
0.50
0.09

Median
0.10
0.29
1.74
0.00
1.62
0.52
0.05

Max
0.62
2.10
13.08
0.01
31.36
0.96
0.82
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Min
-0.19
-2.31
0.05
-0.001
0.07
0.00
0.00

Std. Dev.
0.11
0.29
1.58
0.00
2.52
0.19
0.10
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The performance expressed by return on asset (ROA) has an average of 13.1 %, which mean in
gray companies the average net profit and loss for these companies is 13%.The return on equity
(ROE) has a positive mean of 0.299, This means that net income or loss is about 30% of the book
value of equity.The average ratio of the market value of equity to the book value of equity (Q of
Tobin) is 2,204. This means that the company's market value is 2.5 times the book value. Also, the
ratio of total debt to total capital is an average of 228.3%.The ratio of long-term debt to total assets
is 0.094 and the ratio of short-term debt to total assets is 0.500.Also the table 1 show that almost
the half of firm’s asset is financed by short time debt, That means 50% of the total assets are made
up of short-term debt .It can be said that because of the high ratio of short-term debt, companies
are in the gray area and should be reduced to improve the situation.
Regression Analysis

Empirical Analysis of the Relationship between Capital Structure and Financial Performance;
Dependent Variable: ROA
Table 2: Regression Results of Independent variables on ROA
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

TDTC

-0.000804

0.001623

-0.495708

0.6202

LTDTA

-0.488803

0.032472

-15.05294

0.0000

STDTA

-0.385947

0.022544

-17.11995

0.0000

SIZE

0.009094

0.002111

4.309035

C

0.247074

0.032859

7.519156

0.0000

0.0000

R-squared

0.49

Mean dependent var

0.13

Adjusted R-squared

0.4

S.D. dependent var

0.12

S.E. of regression

0.08

Akaike info criterion

-2.01

Sum squared resid

7.72

Schwarz criterion

-1.99

Log likelihood

1008.46

Hannan-Quinn criter.

-2.00

F-statistic

186.69

Durbin-Watson stat

1.75

Prob. (F-statistic)

0.00

The result in Table 2 above shows the examination of effect of capital structure on the financial
performance proxy by Return on Assets of gray firms. The result shows that 42.94 percent of the
variation in financial performance was jointly explained by the explanatory variable as
demonstrated in the R-squared of 0.43.The adjusted R-squared of 0.42 shows that the model is
statistically fit. Durbin Watson of 1.75 is approximately 2.0, which implies that there is no presence
of auto-correlation in the estimated model. The prob (F-statistics) of 0.00 indicates that the Fstatistic of the model is statistically significant as it is less than 1%, which means the model is
correctly specified. The coefficient of LTDTA (Long time debit to Total Assets ratio) and STDTA
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(Short time debits to Total Assets ratio) have a negative effect. This means that there are negative
but statistically significant relationship between ROA (Return on Assets) and LTDTA (Long time
debit to Total Assets ratio) and STDTA (Short time debits to Total Assets ratio) .This also implies
that a unit increase in LTDTA and STDTA will result to 0.49 and 0.39 decrease in ROA. Therefore,
the first and second hypotheses are confirmed. Increased debt may adversely affect firm
performance to the extent that such debt is used to finance unproductive investment rather than
investment in firm expansion which will consequently result in a boost to firm performance . High
levels of debt require the firm to re-pay creditors the amounts borrowed when due with interest
but to the extent that the firm invests borrowed funds in unproductive firm investment the debt
will have to be re-paid out of firm revenues from its activities and this reduces the funds available
to the firm to finance firm operations as they pursue increased performance. The TDTC (Total
Debit to Total Capital) has a statistically insignificant negative effect on financial performance
(ROA) at as shown by the negative coefficient of 0.00 and probability of 0.62. This means that a
unit increases in TDTC (Total Debit to Total Capital) will result to 0.0008 decrease in ROA
(Return on assets). Therefore, the third hypothesis is rejected. This result shows that capital
structure variable of LTDTA (Long time debit to Total Assets ratio) and STDTA (Short time debits
to Total Assets ratio) significantly affect the performance of gray firms.
Dependent Variable: ROE
Table 3: Regression Results of Independent variables on ROE
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

TDTC

-0.03

0.0051

-7.30

0.00

LTDTA

-0.19

0.1030

-1.86

0.06

STDTA

0.11

0.0715

1.61

0.11

SIZE

0.03

0.0066

4.05

0.00

C

-0.03

0.1042

-0.26

0.79

R-squared

0.11

Mean dependent var

0.30

Adjusted R-squared

0.10

S.D. dependent var

0.29

S.E. of regression

0.28

Akaike info criterion

0.30

Sum squared resid

77.71

Schwarz criterion

0.32

Log likelihood

-142.62

Hannan-Quinn criter.

0.30

F-statistic

26.22

Durbin-Watson stat

1.68

Prob(F-statistic)

0.00

We present the result of regression analysis of the effect of Return on Equity on the financial
performance in the table 3 above. The R-squared of 0.11, shows that changes in ROE is jointly
explained by the explanatory variables by 11 percent. Durbin Watson of 1.68 is approximately 2.0,
which implies that there is no presence of auto correlation in the estimated model. The prob (F1203
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statistics) of 0.00 indicates that the F-statistic of the model is statistically significant as it is less
than 1%, which means the model is correctly specified. The TDTC ratio has insignificant effect
on ROE as demonstrated in the Negative coefficient of 0.038. This also implies that a unit increase
in TDTC will result to 0.37 decrease in ROE (Return on equity).Therefore, the sixth hypothesis is
confirmed. The coefficient of LTDTA (Long time debit to Total Assets ratio) has a negative effect.
This means that there is negative significant relationship between ROE (Return on equity) and
LTDTA (Long time debit to Total Assets ratio). This also implies that a unit increase in LTDTA
will result to 0.192 decrease in ROE. Therefore, the fifth hypothesis is rejected. This also implies
that a unit increase in STDTA (Short time debits to Total Assets ratio) will result to 0.115 increases
in performance represented by ROE ,So the fourth hypothesis is rejected. The size has insignificant
effect on ROE as demonstrated in the positive coefficient of 0.028 and probability of 0.0001. This
implies that a unit increase in size will result to 0.027 increases in ROE (Return on equity).
Dependent Variable: Q Tobin
Table 4: Regression Results of Independent variables on Q Tobin
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

TDTC

0.13

0.03

4.69

0.00

LTDTA

0.24

0.57

0.42

0.67

STDTA

-0.99

0.39

-2.50

0.01

SIZE

0.04

0.03

1.24

0.21

C

1.73

0.58

2.98

0.00

R-squared

0.103

Mean dependent var

2.20

Adjusted R-squared

0.101

S.D. dependent var

1.58

S.E. of regression

1.56

Akaike info criterion

3.73

Sum squared resid

2413.62

Schwarz criterion

3.75

Log likelihood

-1855.42

Hannan-Quinn criter.

3.74

F-statistic

8.86

Durbin-Watson stat

1.62

Prob(F-statistic)

0.00

We present the result of regression analysis of the effect of Tobin’s Q (value of stock market
corporate net worth) on the financial performance in the table 4 above. The R-squared of 0.103,
shows that changes in Tobin’s Q is jointly explained by the explanatory variables by 10 percent.
Durbin Watson of 1.62 is approximately 2.0, which implies that there is no presence of auto
correlation in the estimated model. The prob. (F-statistics) of 0.00 indicates that the F-statistic of
the model is statistically significant as it is less than 1%, which means the model is correctly
specified. The STDTA ratio has high effect on Tobin’s Q as demonstrated in the Negative
coefficient of 0.99. This also implies that a unit increase in TDTC will result to 0.99 decrease in
Tobin’s Q. So the seventh hypothesis is confirmed. The coefficient of LTDTA (Long time debit
to Total Assets) has a positive effect and it is statistically significant at 5% level of significance.
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This means that there is a positive significant relationship between Tobin’s Q (value of stock
market corporate net worth) and LTDTA (Long time debit to Total Assets). This also implies that
a unit increase in LTDTA will result to 0.24 increases in Tobin’s Q. The variable company size
has insignificant effect on Tobin’s Q as demonstrated in the positive coefficient of 0.05 and
probability of 0.038. This implies that a unit increase in size will result to 0.05 increases in Tobin’s
Q. So the eighth hypothesis is rejected. There is significant positive effect of TDTC( Total Debt
to Total Capital) as shown in the positive of 0.13 and probability of 0.00. This also implies that a
unit increase in TDTC will result to 0.135 increases in Tobin`s Q. So the ninth hypothesis is
confirmed.
Dependent Variable: EPS
Table 5: Regression Results of Independent variables on EPS
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

TDTC

0.00

0.00

0.07

0.94

LTDTA

-0.00

0.00

-1.79

0.07

STDTA

-0.00

0.00

-2.18

0.03

SIZE

0.00

4.03

5.34

0.00

C

-0.00

0.00

-1.47

0.14

R-squared

0.104

Mean dependent var

0.00

Adjusted R-squared

0.103

S.D. dependent var

0.00

S.E. of regression

0.001

Akaike info criterion

-9.92

Sum squared resid

0.00

Schwarz criterion

-9.90

Log likelihood

4954.62

Hannan-Quinn criter.

-9.92

F-statistic

10.89

Durbin-Watson stat

Prob(F-statistic)

1.69

0.00

We present the result of regression analysis of the effect of EPS(earning per share) on the financial
performance In the table 5 above. The R-squared of 0.104, shows that changes in EPS is jointly
explained by the explanatory variables by 10 percent. Durbin Watson of 1.67 is approximately 2.0,
which implies that there is no presence of auto correlation in the estimated model. The prob (Fstatistics) of 0.00 indicates that the F-statistic of the model is statistically significant as it is less
than 1%.The STDTA ( ratio of short-term debt ratio to total assets) is -0.001 and the prob is 0.029
which has a negative and significant relation with the EPS (earnings per share). Therefore, the
tenth hypothesis is confirmed. The LTDTA (long-term debt ratio to total assets) is -0.001 and its
prob. is 0.073, which does not have a significant relationship with earnings per share. Therefore,
the eleventh hypothesis is not confirmed. Also, the variable of size has a negligible positive
impaction EPS (earning per share). TDTC (total debt ratio to total capital) is 0.001 and its
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significance level was 0.922, which does not have a significant relationship with EPS (earnings
per share). Therefore, the twelfth hypothesis is not verified.
5.Conclusion

The present study highlighted that the capital structure and financial performance of gray
companies in Tehran Stock Exchange. The financial performance plays a significance role in the
successful of companies. Poor financial performance threats very survival and leads to business
failure. This research work covered gray firms in in Tehran Stock Exchange over the periods 20052016. Financial performance is examined with respect to ROA, ROE, Tobin`s Q and EPS. Also
Capital Structure is examined with TDTC (Total Debt to Total Capital) and LTDTA (Long time
debit to Total Assets) and STDTA (Short time debits to Total Assets).In relation to ROA, there
are significant negative relation of LTDTA and STDTA ratios on financial performance. However
in relation to ROE, TDTC (total debt ratio to total capital) ratio has insignificant Negative
relationship with financial performance. And about Tobin’s Q (value of stock market corporate
net worth), Total debt to total capital ratio has a positive relationship with financial performance
also Short time debits to total assets ratio has negative relationship with financial performance. In
relation to EPS, short time debits to total assets ratio has negative relationship with financial
performance.
This study therefore concludes that capital structure variables of short time debits to total assets
ratio and long time debit to total assets ratio and total debit to total capital has a significant
relationship with financial performance of gray companies. Manufacturing companies should
relying less on debt and more on equity as a source of finance so as to boost their financial
performance. Gray companies should relying less on short time debit as a source of finance so as
to boost their financial performance. Management should be careful when using debt as its source
of financing its activities.The benefit of financing with debt is that there will be no tax duties
accrued to borrowed funds in an organization. Companies need to plan the suitable capital
structure, so that shareholders and investors do not suffer losses.
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İşletmelerde Meydana Gelen İş Kazalarının İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından
İncelenmesi
Hakan Eygü1
M. Suphi ÖZÇOMAK2
Kenan ORÇANLI3
Özet

İşyerlerinin tümü yapılan işin niteliğine göre sağlık ve güvenlik bakımından tehlikeler
içermektedir. Gelişen teknoloji ve sanayi ile birlikte işyerlerinden istenmeyen kazalar
meydana gelmektedir. Özellikle çalışan sayısının fazla olduğu orta ve büyük çapta hizmet
veren işyerlerinde iş kazalarının ölümlü, yaralanmalı ya da maddi hasarlı olarak
sonuçlanmaktadır. İşyerlerinde kazaları önleyebilmek ya da en aza indirmek için neler
yapılabileceği hususunda bir takım önlemlerin alınması kaçınılmazdır. Bu doğrultuda
çalışmamızda Marmara Bölgesinde 2007-2017 yılları arasında faaliyet gösteren
işletmelerde meydana gelen iş yeri kazalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Elde edilen
sonuçlarda cinsiyet, yaş, kaza türü, önleyici faaliyet gibi değişkenlerin belirlenen
anlamlılık seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı bulunduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: İş kazası, İş sağlığı ve güvenliği, Sıralı lojistik regresyon
JEL Sınıflaması: I10, C01, C25

Accidents Investigation of Property Occurred in Respect of Occupational Health
and Safety
Abstract

All of the workplaces have hazards in terms of health and safety according to the nature of
work done. With the developing technology and industry, unwanted accidents happen at
workplaces. In particular, it is more than the number of employees in medium and large
businesses providing services in fatal work accidents, personal injury or property damage
as a result. In this respect, it is aimed to examine the workplace accidents in the Marmara
Region during the years 2007-2017. In the results obtained, variables such as gender, age,
type of accident and preventive activity were found to be statistically significant at the level
of significance.
Keywords: Occupational accidents, Occupational safety and health, Ordinal Logistic Regression
JEL Classification: I10, C01, C25

1. Giriş ve Çalışmanın Amacı

İşyerlerinin tümü yapılan işin niteliğine göre sağlık ve güvenlik bakımından tehlikeler
içermektedir. Gelişen teknoloji ve sanayi ile birlikte işyerlerinden istenmeyen kazalar meydana
gelmektedir. Özellikle çalışan sayısının fazla olduğu orta ve büyük çapta hizmet veren işyerlerinde
iş kazalarının ölümlü, yaralanmalı ya da maddi hasarlı olarak sonuçlanmaktadır. İşyerlerinde
kazaları önleyebilmek ya da en aza indirmek için neler yapılabileceği hususunda bir takım
önlemlerin alınması kaçınılmazdır. Bu doğrultuda çalışmamızda Marmara Bölgesinde 2007-2017

hakaneygu@atauni.edu.tr, Atatürk Üniversitesi, Erzurum/Türkiye https://orcid.org/0000-0002-4104-2368
sozcomak@atauni.edu.tr, Atatürk Üniversitesi, Erzurum/Türkiye
3
kenanorcanli@gmail.com, Türk Silahlı Kuvvetleri, Ankara/Türkiye
1
2

1208

19. ULUSLARARASI EYİ SEMPOZYUMU TAM METİN BİLDİRİ KİTABI (17-20 EKİM 2018)

yılları arasında faaliyet gösteren işletmelerde meydana gelen iş yeri kazalarının incelenmesi
amaçlanmıştır.
2. Literatür Analizi (Kavramsal / kurumsal çerçeve)

Günümüzde işletmelerde çalışanların yapmış oldukları ihmallerin iş kazalarına neden olduğu
görülmektedir. Bu kazaların çalışanların ölümlü, yaralanmalı ya da maddi hasarlı iş kazalarına
neden olduğu ve bu tür kazaların son yıllarda giderek arttığı görülmektedir. Son yıllarda yabancı
literatürde iş kazaları değerlendirilerek çok değişkenli istatistiksel yöntemlerin uygulandığı ancak
bu durum yerli literatürde yeterince uygulanmadığı belirlenmiştir. Bu çalışmanın amaçlarından
birisi de yerli literatürdeki bu boşluğun doldurulmasına bir katkı sağlamaktır.
İş kazaları ve meslek hastalıklarını azaltmaya yönelik küresel çabalardan biri olan ve 2008 yılında
18. si yapılan İSG Dünya Kongresinde de yükselme eğitimlerinin, karşılıklı görüş alış verişinin,
eğitme ve bilgilendirmenin ve İSG alanındaki iyi uygulamalar ile bilgilerin değişiminin önemine
dikkat çekilmiştir. İşçilerin eğitim eksikliği vurgulanarak, 2007 yılındaki iş kazaları içinde ölüm
vakalarının %20’sinin iş sağlığı eğitiminin yetersizliğinden kaynaklandığı ifade edilmiştir.
Güvenli işyeri bilincinin düşük olması politika oluşturucuları, İSG’ni öğreten eğitimlerin
düzeyinin nasıl geliştirileceği ve eğitimin içine dâhil edilmesi gereken ilkeler konusunda
odaklaşmaya yönlendirmiştir (Kang, 2009:2).
İşyerindeki sağlık ve güvenlik koşulları sosyal gruplar, ekonomik sektörler ve ülkeler arasında
büyük farklılıklar göstermektedir. Nüfusun büyük bölümünün tarım, madencilik, balıkçılık gibi
tehlikeli işkollarında istihdam edildiği gelişmekte olan ülkelerde ölümler ve yaralanmalar daha
yoğun yaşanmaktadır. Bunun yanı sıra dünyanın her yerinde en yoksul ve en az korunan kadın,
çocuk ve göçmen işçiler de iş kazası ve meslek hastalıklarından en çok etkilenen sosyal grupları
oluşturmaktadır (Kılkış ve Demir, 2012:23-47).
İşletmelerde güvenli olmayan davranışların iş kazalarına neden olmasının ortaya çıkardığı beşeri
ve mali kayıpları azaltmak amacıyla, iş sağlığı ve güvenliği konularına verilen önemin son yıllarda
giderek arttığı görülmektedir. Bu sebeple işletmeler, iş güvenliği düzeyini yükseltebilmek için iş
sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini oluşturma konularına ağırlık vermeye başlamışlardır.
Sağlıklı, üretken ve motivasyon düzeyi yüksek işgücünün, bir ülkenin sosyal ve ekonomik geleceği
açısından temel unsur olması sebebiyle, işyerindeki tehlikelerin önlenmesi ya da işçilerin bu
tehlikelere karşı korunmaları hususunda, işletmeler gerekli önlemleri almaya başlamışlardır. Bu
kapsamda güvenlik kültürüne ilişkin yapmış oldukları 10 boyut ve 51 ifadeden oluşan anket
çalışmasında çalışanların yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, kurumdaki iş deneyimi vb. faktörlerle
anlamlı ilişkiler olduğu belirlenmiştir (Tüzüner ve Özaslan, 2011:139).
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Özkan ve Emiroğlu (2006), yapmış oldukları çalışmada hastaneler çalışan kişilerin sağlık ve
güvenlik açısından sorunları olduklarını belirtmişlerdir. Çalışanlar için kamusal finansmanlı,
parasız birinci basamak sağlık hizmeti sunan katılımlı ve üretimin çalışanlara zarar verdiği ve
herhangi bir önlem alınması gerektiğini önermişlerdir.
Yardım vd. (2007), Türkiye’de 2000-2005 yılları arasında iş kazalarını incelemiştir. Araştırma
sonucunda iş sağlığı ve güvenliği ve çalışma ortamı ile ilgili olarak sorunların tespiti, bunların
çözümü için etkin metotların geliştirilmesi, öncelikler ve sonuçların değerlendirilmesi gerekli
olduğunu belirlemiştir. İşle bağlantılı olan veya işin yürütümü sırasında ortaya çıkan kaza ve
yaralanmaları, asgariye indirerek önlemeyi amaçlayan kapsamlı politikaların varlığının önemli bir
husus olduğunu belirtmiştir.
Ceylan (2011), Türkiye ölümlü kaza sıklığı açısından, 15 Avrupa Birliği ülke ortalamasının 7
katından daha fazla bir kaza sıklığına sahiptir. İncelenen 10 ülke arasında, ölümlü kaza sıklığında
Türkiye ve Rusya, Hindistan’ın ardından en yüksek sıklığa sahip ülkeler olarak görüldüğünü ifade
etmiştir. Türkiye iş göremezlik kaza sıklığı açısından, incelenen 4 ülke arasında, en yüksek sıklığa
sahip ülke olarak görülmektedir. Bu değer, Almanya ve Finlandiya gibi iş güvenliğine çok önem
veren ülkelerden 10 kat daha fazladır. Ayrıca genel kaza sıklığı açısından Türkiye, Almanya,
Fransa ve İspanya gibi gelişmiş Avrupa Birliği ülkelerinden daha iyi bir durumda görülmektedir.
Bir ülkenin diğer kaza sıklığı değerleri açısından kötü durumda iken, genel kaza sıklığı açısından
iyi gözükmesi bir çelişki olarak değerlendirilebilir. Bu durum, bahse konu olan ülkelerde iş
güvenliğin çok titiz bir şekilde uygulanması ve olan en ufak bir kazanın bile kayıt altına
alınmasından kaynaklandığını belirlemiştir.
Saygun (2012), çalışma ortamları çeşitli sağlık ve güvenlik tehlikelerini barındırmaktadır. Bu
tehlikeler bireyin sağlığını doğrudan etkileyebilecek meslek hastalıkları ve iş kazalarına neden
olmaktadır. İş sağlığı ve iş güvenliği bakımından önemli riskler taşıyan çalışma alanlarından biri
de sağlık hizmet alanıdır. Sağlık çalışanları sağlık hizmetlerinin birçok alanında, özellikle
hastanelerde, biyolojik, kimyasal, fiziksel, ergonomik, psikososyal risklerle karşı karşıyadır.
Ülkemizde yapılan pek çok araştırma, son yıllarda bu sorunların ciddi boyutlara ulaştığını,
çalışanların meslek etkinliklerini yerine getirmede engeller oluşturduğunu bildirmektedir. Ayrıca,
bu araştırmalar sağlık çalışanlarına sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlayabilmek için çağdaş
iş sağlığı uygulamalarına gereksinim olduğunu ortaya çıkardığını belirtmiştir.
İzgi ve Türkmen (2012), taşeron sağlık işçilerinin işçi sağlığı ve iş güvenliği durum tespiti üzerine
bir araştırma yapmışlardır. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde taşeron olarak çalışan 1175
işçiden, meslek grupları temel alınarak tanımlayıcı araştırmanın 153 kişilik örneği belirlenmiş ve
araştırmaya katılmayı kabul eden 128 çalışana iki bölümden oluşan anket uygulanmıştır.
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Katılımcıların %62.5’i iş öncesi sağlık risk eğitimi almadığını, %82.8’i riskler konusunda işveren
tarafından bilgilendirilmediğini, %85.2’si aşı yapılmadığını, %57.0’si koruyucu donanımın
yetersiz olduğunu, %73.4’ü yaptıkları işin sağlık riski yarattığını, %71.1’i taşeron çalışmanın
sağlığı olumsuz etkilediğini, %94.6’sı kadrolu çalışmanın güvenceli olduğunu belirtmişlerdir.
3. Tasarım ve Yöntem

Çalışmada işletmelerde kullanılan iş kazası bildirim forumlarındaki değişkenler analize dahîl
edilerek işletmelerde meydana gelen iş yeri kazalarının incelenmesi bakımından betimsel tarama
araştırmasıdır. Betimsel tarama araştırmaları ele alınan bir örneklemde, belirlenen değişkenler
bakımından mevcut durumu ortaya koymak üzere gerçekleştirilirler. Çok sayıda denekten veri
toplama imkânı sağlayan bu yöntem, onları iyi anlayabilme, gruplayabilme olanağı sağlanır ve
aralarındaki ilişkiler saptanmış olabilmektedir.
Uygulama konusu iş kazalarının incelenmesi olduğu için çalışmada Lojistik Regresyon Yöntemi
kullanılması uygun olduğu belirlenmiştir. Bu yöntem bağımlı değişkenin niteliğine göre binary,
sıralı, multinominal lojistik regresyon olmak üzere üç farklı grupta incelenebilir. Lojistik
regresyonun kullanılmasının nedeni, fonksiyonun matematiksel açıdan çok esnek olması, kullanım
kolaylığı ve sonuçların konu açısından anlamlı bir şekilde yorumlanabilmesidir (Alpar, 2011:624).
Ayrıca bağımsız değişkenlerin çok değişkenli normal dağılıma uygun olması ve sahip olduğu
bilinen grupların varyans ve kovaryanslarının homojen olması gibi önemli varsayımlara ihtiyaç
duymadan kullanılabilmesi olmaktadır (Akın ve Şentürk, 2012:184). Gelir, tüketim düzeyleri vb.
gibi nicel değişkenler sadece belirli aralıkta ölçülüp, nitel değişkenler ise likert ölceğine göre
hazırlanan sorular ve bu sorulara verilen cevaplar, anketin doğası gereği sıralı formda elde
edilebilmektedir. Bu şekilde elde edilen veri setinin analiz edilmesinde literatürde sıralı logit ya
da sıralı probit modelleri kullanılmaktadır (Kızılgöl, 2009:54). Sıralı logit model çalışmada verinin
yapısı gereği ve varsayımların karşılanmasından dolayı bağımlı değişken olan memnuniyet
kategorileri arasında bir sıra bulunmasından dolayı kullanılmıştır.
McCullagh (1980), tarafından geliştirilen gözlenebilen bağımlı değişken Y’nin J=0,1,2,…,k sıralı
ölçekli sahip olduğu bir modeldir. Bağımlı değişkenin kategorik olduğu durumlarda değişkenler
arasındaki ilişkinin açıklanmasında kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem de kategoriler arasında
düşük değerden yüksek değere doğru sıralanmasına rağmen ardışık kategoriler arasında
gruplanmaktadır. Sıralı logit model şayet kategoriler arasındaki sıralama yakın olduğu durumda
kullanılamaz (Menard, 2001). Bu yöntem sıralı yapıdaki bağımlı değişkeni modellemede,
logitlerin yapısına göre, ardışık kategori lojistik regresyon modeli, sürekli oran modeli ve orantısal
odds

modeli

şeklinde

oluşturulabilir

(Hosmer

ve

Lemeshow,

2000:288).

Modelin

oluşturulmasından sonra modelin istatistiksel olarak gücünün değerlendirmesi ve test edilmesi
1211

19. ULUSLARARASI EYİ SEMPOZYUMU TAM METİN BİLDİRİ KİTABI (17-20 EKİM 2018)

gerekmektedir (Çokluk, 2010:1404). Modelin anlamlılığının testi ile ilgili istatistikler, Ki-Kare
istatistiği, -2LogL istatistiği, Hosmer ve Lemeshow G, Blok Ki-Kare istatistiğinden
yararlanılmaktadır.
Sıralı logit modelinin yapılandırılmasında kullanılan bağlantı fonksiyonları Logit, tamamlayıcı
LogLog, Negatif LogLog, Probit, Cauchit fonksiyonlarıdır. Uygulama konusu varsayımları
karşıladığından dolayı sıralı lojistik regresyon yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca sıralı lojistik
regresyonun kullanılmasının nedeni, fonksiyonun matematiksel açıdan çok esnek olması, kullanım
kolaylığı ve sonuçların konu açısından anlamlı bir şekilde yorumlanabilmesidir (Alpar, 2011:624).
Sıralı lojistik regresyon modelinin özellikleri aşağıda belirtilmiştir (Chen ve Hughes, 2004:4;
Breslaw ve McIntosh, 1998:28).


Bağımlı değişken Y, gözlemlenmemiş sürekli gizli (latent) bir değişkenden tekrar
düzenlenebilir sıralı ve gruplanmış bir kategorik değişkendir. Ancak sıralı değişkenin
kategoriklerinin eşit aralıklarla ayrılıp ayrılmadığı kesin değildir.



Sıralı lojistik regresyon analizi normallik ve varyansların homojenlik varsayımı
gerektirmeden, açıklayıcı sıralı kategorik değişken üzerindeki etkilerini açıklamak için
bağlantı fonksiyonu kullanılır.



Regresyon katsayısının sıralı kategorik değişkenin kategorilere bağlı olmamasından dolayı
sıralı lojistik regresyon modeli açıklayıcı değişken ile sıralı kategorik değişken arasındaki
ilişkinin kategoriden bağımsız olduğunu varsaymaktadır.

Sıralı Lojistik Regresyon modeli genel olarak, 𝜋(𝑥) = 𝐸(𝑦|𝑥) = 𝑃{𝑦 = 1|𝑥} olsun. x; bağımsız
değişkenlerin {x1,x2,…,xk}bir vektörü olmak üzere,
Sıralı logit model, çalışmada verinin yapısı gereği ve varsayımların karşılanmasından dolayı
bağımlı değişken olan kaza türleri kategorileri arasında paralel eğriler varsayımını sağladığından
dolayı kullanılmıştır.
Paralellik varsayımı dağılımlara ilişkin parametrelerin, istatistik değerlerinin bağımlı değişkenin
tüm kategorileri için bir doğru üzerinden geçmeleri şartı belirtilmişti. Bu varsayım Ki-kare testi
ile test edilmiş, paralellik varsayımı (p>0.05) sağlanmış ve istatistiksel olarak anlamlı bulunarak
sıfır hipotezi kabul edilmiştir. Diğer bir deyişle bu testin anlamlılığının 0.05’den büyük çıkması
parametre tahmin değerleri için bağımlı değişkenin tüm kategorileri aynı doğru üzerinden geçtiğini
belirtir. Bu durum H0 hipotezinin kabulünü, H1 hipotezinin ise reddedildiği anlamına gelir (Eygü,
Güllüce, 2017:278-279).
Araştırmada test edilecek hipotezler aşağıda yer almaktadır.
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H1: Çalışanların cinsiyeti iş yerinde ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı kazayı
etkilemektedir.
H2: Çalışanların yaşı iş yerinde ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı kazayı
etkilemektedir.
H3: Çalışanların aylık geliri iş yerinde ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı kazayı
etkilemektedir.
H4: Çalışanların öğrenim düzeyi iş yerinde ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı kazayı
etkilemektedir.
H5: Çalışanların maruz kaldığı kaza türü iş yerinde ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı
kazayı etkilemektedir.
H6: Düzeltici/Önleyici faktörlerin iş yerinde ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı kazayı
etkilemektedir.
3.1. Veri Toplama ve Örneklem

Araştırmanın uygulama yöntemi, ilişkisel tarama modelidir. İlişkisel tarama modelleri, iki veya
daha çok değişken arasındaki ilişkilerin incelendiği korelasyonel araştırmalardır. Bu araştırmaların
amacı, değişkenlerin birlikte değişimlerinin veya değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenmesidir.
Bu kapsamda yapılan çalışmada uygulama yöntemi olarak regresyon modellerinden lojistik
regresyon modeli kullanılmıştır.
Yapılan çalışmada veri seti olarak Marmara Bölgesinde 2007-2017 yılları arasında faaliyet
gösteren büyük işletmelerde meydana gelen iş yeri kazası bildirim formları kullanılmıştır.
Verilerin elde edilmesi kolay ulaşılabilir örnekleme olarak da ifade edilen keyfi örnekleme
yöntemi seçilmiştir. Özellikle bütçe ve zamanın çok kısıtlı olduğu araştırmalarda, olasılıklı
örnekleme yöntemlerinin kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda kullanılır (Özdemir,
Tekin ve Esin, 2015:23). Bu doğrultuda araştırmada evreni temsil edecek şekilde bölgede faaliyet
gösteren işletmelerden alınan 556 iş yeri kazası bildirim formu kullanılmıştır.
4. Bulgular ve Tartışma

Lojistik regresyon analizi yapılarak sıralı logit model yardımıyla çalışanların iş kazalarında etkili
olan faktörlerin neler olduğu ve etkilerinin büyüklüğü belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada
işletmelerde kullanılan iş kazası bildirim forumlarındaki değişkenlerden kazanın sonucu modele
bağımlı değişken olarak dahil edilmiştir. Değişkenlere ilişkin tanımlayıcı betimleyici istatistikler
Tablo 1’de verilmektedir.
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Tablo 1: Logit Modelde Kullanılan Bağımsız Değişkenlere Ait Tanımlayıcı İstatistikler
Değişkenler

Frekans
(N)

Yüzde
(%)

24
532

4,3
95,7

Bekâr
164
Evli
392
Yaş
18-26
80
27-35
119
36-44
198
45 ve üzeri
159
Aylık Gelir
601-1000 TL
217
1001-1400 TL
64
1401 ve üzeri
275
Öğrenim Düzeyi
İlköğretim
76
Ortaöğretim
126
Lise
295
Üniversite
59
İstihdam Sayısı
1-10
11-49
32
50 ve üzeri
524
İstihdam Durumu
Daimi
524
Geçici
32
Çalışma Şekli
Tam zamanlı
525
Kısmi zamanlı
31

29,5
70,5

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Medeni Durum

14,4
21,4
35,6
28,6
39,0
11,5
49,5
13,7
22,7
53,1
10,6
5,8
94,2
94,2
5,8

Değişkenler

Frekans (N)

Kaza Türü
Ezilme/Sıkışma 114
Ramak kala
108
Malzeme
109
çarpması
Diğer
225
Yaralanan Uzuv Bölg.
Yüz
67
El-kol
135
Vücut
120
Ayak
110
Yok
124
İşgünü kaybı
Yok
248
Var
308
YaşamTehlikesi
Yok
509
Var
47
Düzeltici/Önleyici Faaliyet
Bakım/Onarım
80
Ceza yazılma
38
Uyarı
134
Diğer
304
Bağımlı Değişken: Kaza Sonucu
Ölümlü
22
Yaralanmalı
416
Maddi hasarlı
118

Yüzde (%)

20,5
19,4
19,6
40,5
12,1
24,3
21,6
19,8
22,3
44,6
55,4
91,5
8,5
14,4
6,8
24,1
54,7
4,0
74,8
21,2

94,4
5,6

Bu değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistik sonuçları tablolarla tam metin formunda verilmiştir.
Daha sonra paralellik varsayımı dağılımlara ilişkin parametrelerin, istatistik değerlerinin bağımlı
değişkenin tüm kategorileri için bir doğru üzerinden geçmeleri şartı belirtilmiştir. Bu varsayım Kikare testi ile test edilmiş, paralellik varsayımı (p>0.05) sağlanmış ve istatistiksel olarak anlamlı
bulunarak sıfır hipotezi kabul edilmiştir. Modelin uyum iyiliği testi ise Pearson Ki-kare ve sapma
istatistiklerinden yararlanılarak verilmiştir. Modelin gözlenen ve beklenen değerleri arasındaki
fark kullanılarak modelin uygunluğu belirlenir. Buna göre p>0,05 olduğu için modelin verilerle
uyum içinde olduğu ve istatistiksel olarak anlamlı bulunarak sıfır hipotezi kabul edilmiştir.
Modelin R2 değerlerini hesaplanmış, bu değerlere göre bağımlı değişkenin yüzde kaçının bağımsız
değişkenler tarafından açıklandığını göstermektedir. Ancak bu değerler kesin sonuçlar
vermemektedir. Bu doğrultuda modelde bağımlı değişkenler ile bağımsız değişkenler arasındaki
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olasılık değerleri incelenmiştir. Analiz sonuçları incelendiğinde, bazı değişkenlerin p değerleri
0,05’ten küçük olduğundan anlamlılık seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.
Daha önce sıralı logit modelin kullanılması için bazı varsayımlar bulunduğu ifade edilmişti.
Burada öncelikli olarak paralellik varsayımının sağlanması gerekir. Dolayısıyla bu varsayımın
uygunluğu öncelikli olarak Brant Wald testi kullanılarak test edilmiş Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 2: Paralellik Varsayımı Testi
χ2
22,04

Model
Genel

p> χ2
0.572

sd
21

H0= İlişkili regresyon katsayıları bağımlı değişkenin tüm kategorilerinde aynıdır.
H1= İlişkili regresyon katsayıları bağımlı değişkenin tüm kategorilerinde aynı değildir.
Bağımlı değişkenin ile bağımlı değişkeni açıklayan bağımsız değişkenlerin hesaplanan parametre
tahmin değerleri Tablo 2’de yer almaktadır. Sıralı logit modeli tahmin sonucunda hesaplanan fark
oranları Tablo 3’te sırasıyla verilmiştir.
Tablo 3: Sıralı Logit Modeli Tahmin Sonucunda Hesaplanan Fark Oranları

Değişkenler

Log
likelihood=

Kaza sonucu



-348,076
Standart
hata
0.555
0.267
0.328
0.357
0.380
0.339
0.356
0.410

z

p

N=
LR
chi2(21)=
Prob>chi2=

556
52.59

Psedo R2=

0.071

e

Cinsiyet
1.144
2.06
0.037*
3.139
Medeni durum
-0.213
-0.80
0.424
0.808
Yaş2
-0.323
-0.98
0.325
1.381
Yaş3
-0.811
-2.27
0.023*
0.444
Yaş4
-0.861
-2.27
0.023*
0.422
Gelir1
0.058
0.17
0.864
1.060
Gelir3
-0.325
-0.91
0.361
0.723
Öğrenim
0.106
0.26
0.795
1.112
Düzeyi1
Öğrenim
-0.258
0.386
-0.67
0.504
0.773
Düzeyi2
Öğrenim
-0.335
0.368
-0.91
0.362
0.715
Düzeyi3
Kaza Türü1
-0.282
0.326
-0.87
0.385
0.754
Kaza Türü3
-0.827
0.345
-2.40
0.017*
0.737
Kaza Türü4
-0.478
0.293
-1.64
0.095*
0.620
Düzeltici
-0.643
0.450
-1.43
0.153
0.526
faktör1
Düzeltici
-0.646
0.409
-1.58
0.098*
0.524
faktör3
Düzeltici
-0.473
0.386
-1.23
0.220
0.623
faktör4
/cut1
-4.250
0.829
/cut2
0.457
0.803
(i)*: %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir.
(ii): N örnek birim sayısı ve  ise tahmin edilen katsayı değerlerini ifade etmektedir.
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0.038
%90 güven
aralığı
0.23, 2.06
-0.66, 0.23
-0.86, 022
-1.39, -2.22
-1.48, -0.24
-0.49, 0.62
-0.91, 0.26
-0.57, 0.80
-0.89, 0.38
-0.94, 0.27
-0.82, 0.25
-1.39,-0.60
-0.95, 0.04
-1.38, 0.09
-1.31, -0.03
-1.11, 0.16
-5.61, -2.89
-0.86, 1.78
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Tablo 3’teki sıralı lojistik regresyon analizi verilere göre modelin anlamlı olduğu görülmektedir
(p<0.038), bağımlı değişkenin bağımsız değişkenler tarafından açıklanma oranı ise 0.071 olarak
bulunmuştur. Referans kategorisi her bir bağımsız değişken için frekansı en düşük olarak
belirlenmiş, yorumlar bu referans kategorileri üzerinden ve odds oranına (e) göre yapılacaktır.
Odds oranının yorumlanmasında; odds değerinin birden büyük olması durumunda ilgilenilen
sonuçta meydana gelen artma oranından, odds değerinin birden küçük olması durumunda ise
ilgilenilen sonuçta azalma oranından bahsedilmektedir (Garson, 2012).
İş yeri kazaları için oluşturulan model incelendiğinde cinsiyet, yaş grubundan iki kategori, kaza
türünden iki kategori, düzeltici/önleyici faktör grubu arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur.
Tablo 3’te erkeklerin kadınlara göre kazaya maruz kalmasında bir birimlik artışın erkeklerin kaza
yapma olasılığını 3.1 kat arttırdığı görülmektedir. 27-35 yaş aralığındaki çalışanların 18-26 yaş
aralığındaki çalışanlara göre bir birimlik artışın 27-35 yaş aralığında çalışanların kaza yapma
olasılığını 0.444 kat azalttığı görülmektedir. Benzer şekilde 45 yaş ve üzeri çalışanların 18-26 yaş
aralığındaki çalışanlara göre bir birimlik artışın 45 yaş ve üzeri aralığında çalışanların kaza yapma
olasılığını 0.422 kat azalttığı görülmektedir. Kaza türü bakımından değerlendirildiğinde,
kazatürü3 (malzeme çarpması) ve kaza türü4 (örneğin düşme, yanık, elektrik çarpması vb.)
kazaların anlamlı olduğu bulunmuştur. Buna göre kazatürü3’ün (malzeme çarpması) kazatürü2’ye
(ramak kala) göre olan kazalarda meydana gelen bir birimlik artışın kaza yapma olasılığını 0.737
kat azalttığı görülmektedir. Kazatürü4’ün (düşme, yanık vb.) kazatürü2’ye göre olan kazalarda
meydana gelen bir birimlik artışın kaza yapma olasılığını 0.620 kat azalttığı görülmektedir.
Düzeltici/Önleyici faaliyetler arasında çalışanlara uyarı yapılması değişkeni anlamlı bulunmuştur.
Buna göre uyarı mekanizmasının referans kategorisi olan ceza yazılma durumuna göre kazalarda
meydana gelen bir birimlik artışın kaza yapma olasılığını 0.524 kat azalttığı ortaya koymaktadır.
5. Sonuç ve Öneriler

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda işletmelerde çalışanların daha güvenli koşullarda ve sürekli
olarak daha güvenli çalışmaları için, organizasyonlarda etkin güvenlik kültürünün varlığı
gereklidir. İşletmelerin bu konuda gösterdikleri hassasiyet, sadece çalışanların sağlık durumlarında
iyileşme yapmanın ötesinde, ülkenin genel sağlık durumunda de artışa neden olacaktır. Yapılan
çalışmada analiz sonuçları incelendiğinde, cinsiyet, yaş grubundan iki kategori, kaza türünden iki
kategori, düzeltici/önleyici faktör grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu
sonuçlardan hareketle tüm çalışanlarda iş yerinin gerektirdiği sorumluluk bilincinin özümsenmesi
sağlanmalıdır. Çünkü bazı işyerlerinde çalışılan koşullar çok fazla çalışanların hassasiyetini
gerektirebilir. Bu kapsamda işyerindeki ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı durumlara yol
açılmaması için çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin içerdiği şartları tam anlamıyla uygulamasına
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bağlı olduğu unutulmamalıdır. Benzer çalışmaların ilgili kurumdan resmi veriler temin edilirse
daha büyük örneklemlerde ve Türkiye genelinde tüm istihdam düzeylerini içeren (küçük, orta ve
büyük) işletmelere de uygulanarak iş kazalarında bir Türkiye modeli belirlenmesi
düşünülmektedir. Bu doğrultuda çalışanların meydana gelen kaza sonuçlarıyla, sağlık ve güvenlik
algıları arasındaki ilişki incelenerek görüş ve önerilerde bulunulabilir.
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Karar Vermede Tavsiye Kullanımı: Bir Literatür Taraması*
Emel ŞIKLAR1
Hamza DOĞAN2
Özet

Bu çalışma, yargıç danışman sistemi (judge advisor system) çerçevesinde tavsiye
kullanmayı etkileyen faktörlere ilişkin literatür taramasını amaçlamaktadır. Yargıç
danışman sistemi modeli, bireysel karar verme modellerinin aksine karar vericilerin önemli
ve belirsizlik içeren kararlar için sosyal bilgi arayışına girdiği varsayımına dayanmaktadır.
Karar vermede tavsiye literatürü incelendiğinde, çalışmaların neyin (tavsiye), kim
(danışman) tarafından, kime (yargıç) nasıl verildiği üzerine yoğunlaştığı görülmektedir.
Ayrıca çalışmada, tavsiye kullanma düzeylerinin hesaplanmasında kullanılan formül ve
regresyon tabanlı yaklaşımlar karşılaştırılarak bu ölçütlerin güçlü ve zayıf yanları
belirlenmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak, yargıç danışman sistemi modeli kullanılarak
yapılan tavsiye çalışmalarında karar vericinin bireysel farklılıkların tavsiye kullanıma
etkisine ilişkin çalışmaların çok sınırlı olduğu gözlenmiştir. Özellikle de karar vericinin
temel kişilik özellikleri ve karar verme stillerinin tavsiye kullanımı nasıl etkilediği bize
göre araştırılması gereken önemli hususlardandır. Davranışsal karar verme araştırmalarının
önem kazandığı günümüzde, göreli olarak yeni bir alan olan karar vermede tavsiye
kullanımı ile ilgili daha fazla araştırma yapılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tavsiye kullanımı, Yargıç danışman sistemi, Davranışsal karar verme
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literature in decision making shows that studies focuses on what (advice) and how is given
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measures were tried to be determined by comparing the formula and regression based
approaches used in the calculation of the levels of advice usage. The studies on the impact
of individual differences on the advice use are very limited in the advice studies using the
model of the Judge Advisor System. In particular, how the decision-maker's basic
personality traits and decision-making styles affect the use of advice is an important
consideration for us. More research is needed on the use of advice in decision-making,
which is a relatively new field in behavioral decision-making research.
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1.Giriş

Bireyler üniversite, meslek veya yatırım aracı seçimi gibi önemli konularda veya yiyecek, içecek
veya kıyafet seçimi gibi basit konularda başkalarına danışıp onların fikirlerini öğrenmek ister.
Zayıflamak isteyen biri ise diyetisyene, yeni bir araba almak isteyen biri yakın bir arkadaşına, yeni
bir ev almayı düşünen bir kişi emlak danışmanına başvurur. Piyasaya yeni bir ürünü sunmayı
düşünen bir girişimci, harekete geçmeden önce meslektaşlarına veya bir uzmana danışabilir.
Bilgisayar satın almak isteyen bir öğrenci, web ortamında bu ürün hakkında yapılan yorumları ve
tavsiyeleri araştırabilir.
Bireysel ve grup karar verme modelleri, yukarıda bahsi geçen gerçek dünya örneklerini temsil
etmekte yeterli değildir. Bireysel karar modelleri, örneklerde birden çok kişinin yer almasından
ötürü, söz konusu durumları temsil etmekte yetersiz kalmaktadır. Diğer taraftan karar sürecine
dâhil olan bireylerin farklı rollere sahip olması sebebiyle, grup karar verme modelleri de söz
konusu karar verme süreçlerini iyi bir şekilde temsil edemez. Bunun yerine karar verme sürecini,
daha iyi temsil eden yargıç danışman sistemi modeli önerilmiştir (Sniezek, 1999).
Sosyal bir varlık olan insan karar verme sürecinde, içinde bulunduğu çevreden etkilenir.
Dolayısıyla sosyal bağlamı ihmal eden karar verme modellerinin gerçek dünya örneklerini temsil
etme kabiliyetleri de düşüktür. Son dönemlerde karar verme ile ilgili yapılan çalışmalarda sosyal
bağlamın da göz önüne alındığı görülmektedir. Dolayısıyla günümüzde, artık tavsiyenin de karar
verme sürecinin önemli parçası olduğu kabul edilmektedir. Karar vermede tavsiye çalışmalarında
esas alınan model, yargıç danışman sistemi modeli olup, ilk defa Sniezek ve Buckley (1995)
tarafından oluşturulan bu model, karara ilişkin sorumluluğun yargıca ait olduğu ve yargıcın bir
veya birden çok kişiden tavsiye aldıktan sonra nihai kararını verdiği bir yapıyı temsil etmektedir.
Karara ilişin sorumluluğun yargıcın üzerinde olduğu bu modelde, grup karar verme modellerinin
aksine, nihai karar üzerinde bir uzlaşma zorunluluğu yoktur (Sniezek, 1999).
Bu çalışmada, literatür taraması ile yargıç danışman sistemi modeli çerçevesinde, karar vermede
tavsiye

kullanımını

etkileyen

faktörler

incelenmiş

ve

tavsiye

kullanım

oranlarının

hesaplanmasında kullanılan formül ve regresyon tabanlı yaklaşımlar karşılaştırılarak, bu ölçütlerin
güçlü ve zayıf yanları açıklanmıştır.
2.Literatür

Tavsiye literatüründe yapılan deneysel çalışmalar incelendiğinde, modellemelerin yargıç
danışman sistemi (judge advisor system) kapsamında yapıldığı görülmektedir. Bu sistemdeki
temel aktörlerden biri olan yargıç (judge) tavsiyeyi alan, bu tavsiyeyi değerlendiren ve son
karardan sorumlu olan karar verici durumunda olan kişidir. Danışman ise tavsiyeyi veren kişidir.
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Danışman bir kişi olabileceği gibi birden fazla da olabilir Yargıç danışman sistemi deneysel
çalışmalarında yargıçlar, bir karar testine (decision task) tabi tutulur. Bu testler çoktan seçmeli
sorulardan oluşabileceği gibi tahmine dayalı sorulardan da oluşabilir. Yargıç danışman sistemi
çalışmalarında genellikle yargıç, karar testindeki sorular için ilk kararını verdikten sonra kendisine
sunulan danışman tavsiyesini değerlendirir ve son kararını verir. Yargıç tavsiyeyi tamamen kabul
edebileceği gibi tamamen de reddedebilir. Sınırlı olsa da bazı çalışmalarda ise yargıç ilk karar
oluşturmaz ve kararını kendine sunulan tavsiyeyle birlikte verir. Diğer taraftan yargıç ilk veya son
kararını verirken bu kararların doğruluğundan ne kadar emin olduğuna ilişkin bir güven düzeyi de
belirleyebilir (Bonaccio ve Dalal, 2006).
Karar vermede tavsiye literatürü incelendiğinde, çalışmaların neyin (tavsiye), kim (danışman)
tarafından, kime (yargıç) nasıl verildiği üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Karar vermede tavsiye
kullanmayı etkileyen faktörler; karar vericiye (yargıca) özgü faktörler, karar görevine (karar
problemine) özgü faktörler, tavsiye verene (danışmana) özgü faktörler, tavsiyeye özgü faktörler
ve diğer faktörler olarak beş farklı grupta incelenebilir.
Yargıcın tavsiyeden ne derecede yararlandığına ilişkin formül tabanlı ve regresyon tabanlı ölçüler
geliştirilmiştir. Formül tabanlı ölçüler A.T (Advice Taking Index), WOA (Weight of Advice) ve
WOE (Weight of Own Estimation) olarak sınıflanabilir.

1.
2.
2.1.Karar Vericiye (Yargıca) Özgü Faktörler

Karar vericinin karar problemi konusunda tavsiye veren kişi kadar tecrübeli ve bilgili olmadığı
durumlarda, karar vericinin tavsiyeden yararlanma ihtimali artacaktır. Dolayısıyla tavsiye verenin
karar problemine ilişkin bilgi ve tecrübesinin karar vericiden daha fazla olduğu durumlarda,
tavsiyeden yararlanma oranı artacak başka bir ifadeyle karar vericinin sahip olduğu benmerkezci
yanlılık azalacaktır (Harvey ve Fischer, 1997; Sniezek vd., 2004). Karar vericinin tavsiye için
kendi isteğiyle birine danışması veya tavsiyeyi araştırması tavsiyeden yararlanma ihtimalini
arttırır. Karar vericinin talep etmeden kendisine tavsiye sunulması durumunda ise tavsiyeden
yararlanma ihtimali daha düşük olacaktır (Gibbons vd., 2003). Karar vericinin tavsiye veren kişiye
güvenmesi ve inanması da tavsiyeden yararlanma olasılığını arttıran başka bir unsurdur (Sniezek
ve Van Swol, 2001). Karar vericinin tavsiye veren üzerinde ödüllendirme gücünün olduğu ya da
karar vericinin danışmana tavsiye almadan önce belirli bir ücret ödediği durumlarda tavsiyeden
yararlanmama oranının düşük olacağı ifade edilmiştir (Sniezek vd., 2004; Sniezek ve Van Swol,
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2001; Van Swol ve Sniezek, 2005). Hatta tavsiye öncesi danışmana belirli bir ücret ödenmesi
durumunda, sunulan tavsiye kalitesiz olsa bile, söz konusu tavsiyenin kullanılma olasılığı yine de
yüksektir (Gino, 2008).
Karar vericiye ilişkin kişisel özelliklerin de tavsiyeden yararlanma oranı üzerinde etkiye sahip
olduğu düşünülmektedir. Bu özellikler ruh hali ve duygular gibi geçici özellikler olabileceği gibi
demografik ve temel kişilik özellikleri gibi stabil bireysel özellikler de olabilir (Tzioti, 2010).
Karar konusuyla ilişkili olmayan duyguların (incidental emotion) tavsiye kullanımı üzerinde
önemli bir etkiye sahip olduğu belirtilmiştir. Öfke duygusu karar vericinin danışmana olan
güvenini azalttığı için bu duyguya sahip karar verici tavsiyeden, nötr duygu durumundaki bir
bireye göre, daha az yararlanır. Minnet duygusu ise karar vericinin danışmana olan güvenini
arttırdığı için bu duyguya sahip karar verici tavsiyeden, nötr duygu durumundaki bir bireye göre,
daha fazla yararlanır (Gino ve Schweitzer, 2008). Karar konusuyla ilişkili olmayan endişe
duygusu, tavsiye kullanma düzeyini etkiler. Endişe duygusuna sahip karar verici tavsiyeden, nötr
duygu durumundaki bir bireye göre, daha fazla yararlanır. Bu duygu karar vericinin özgüvenini
azaltmak suretiyle daha fazla tavsiye aramasını ve tavsiyeden daha fazla yararlanmasını sağlar.
Diğer taraftan endişeli olan karar verici kaliteli ile kaliteli olmayan tavsiyeleri ayırt etme
konusunda başarısız olmakta ve kalitesiz tavsiyeleri de kullanabilmektedir. Endişeli karar verici,
danışmanın çıkar çatışmasına sahip olduğunu açıkça bilmesine rağmen tavsiye almaya, nötr duygu
durumundaki bir bireye göre, daha isteklidir (Gino vd., 2012).
Bireysel farklılıkların tavsiyeden yararlanma düzeyini etkileyip etkilemediğine, etkiliyorsa nasıl
etkilediğine ilişkin sınırlı çalışmalar yapılmıştır. Organizasyonel bilimlerde bireysel farklılıkların
bireyin davranışlarını nasıl etkilediğine ilişkin fazlaca bulgu vardır. Tavsiye ile ilgili çalışmalarda
söz konusu bulgulardan yararlanılabilir ve tavsiye alma ile tavsiye vermeyi etkileyebilecek
bireysel farklılıkların neler olduğu tespit edilebilir (Bonaccio ve Dalal, 2006).

Bu açıdan

bakıldığında temel kişilik özellikleri ve karar verme stillerinin tavsiye kullanımına etkisi,
incelenmesi gereken önemli hususlardan biridir.
2.2.Karar Görevine (Karar Problemine) Özgü Faktörler

Karar vericiler basit karar problemlerin çözümünde, kendilerine olması gerekenden daha fazla
güvenirler. Daha zor ve karmaşık problemlerde ise bu güven düzeyi azalır (Kruger, 1999; Moore
ve Kim, 2003). Bu sebeple karar vericiler basit karar problemlerinde tavsiyeye daha az, karmaşık
ve zor karar problemlerinde ise tavsiyeye daha fazla oranda ağırlık vermektedir. Başka bir deyişle
basit karar probleminde karar verici, kendisinin diğerlerinden daha iyi olduğuna inandığı için
tavsiyeye yeterince önem vermez. Zor ve karmaşık problemlerde ise diğerlerinin kendisinden daha
iyi olabileceği ve kendisine yararlı bir şeyler söyleyebileceği düşüncesiyle tavsiyeye daha fazla
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önem verir. Dolayısıyla benmerkezi yanlılığın zor ve karmaşık karar problemlerinde azaldığını
söylemek yanlış olmaz (Gino ve Moore, 2007).
2.3.Tavsiye Verene (Danışmana) Özgü Faktörler

Tavsiye verenin karar problemine ilişkin bilgi ve tecrübeye sahip olması, söz konusu kişiye
uzmanlık gücü (expert power) kazandırır (French ve Raven, 1959). Uzman kişilerden gelen
tavsiyeler uzman olmayan kişilerden gelen tavsiyelerden daha etkilidir (Jungermann ve Fischer,
2005). Dolayısıyla tavsiye verenin karar problemine ilişkin bilgi ve tecrübesinin, karar vericiden
daha fazla olduğu durumlarda, tavsiyeden yararlanma oranı artacak başka bir ifadeyle karar
vericinin sahip olduğu benmerkezci yanlılık azalacaktır (Harvey ve Fischer, 1997; Sniezek vd.,
2004). Karar vericiler, eğitim düzeyleri ve hayat tecrübeleri kendilerinden yüksek olan bireylerden
tavsiye almaya daha fazla eğilimlidirler. Tavsiye verenin yaşça olgun ve bilgili olması da karar
vericinin tavsiyeden yararlanma olasılığını arttırır (Feng ve MacGeorge, 2006).
İnsanlar yakın ilişkiler içinde bulunduğu kişilerden (samimi arkadaş, eş vb) aldıkları tavsiyeyi
daha fazla kullanırlar. Bunun nedeni ise sosyal destek çalışmalarında belirtildiği gibi bireylerin
yakın ilişki kurduğu kişilerden daha fazla yardım ile destek alması ve bu kişilerden gelen
tavsiyelerin daha olumlu olarak değerlendirilmesidir (Feng ve MacGeorge, 2006; Goldsmith ve
Fitch, 1997). Bireyler kendi davranışları hakkında karar verirken daha az, başkalarının davranışları
hakkında karar verirken daha fazla tavsiye kullanırlar. İnsanlar kendileri ile benzer özellikler
gösteren kişileri daha çok sever ve sevdiği bireylerin isteklerini yerine getirmeye daha çok
eğilimlidir. Karar verici, kendisi ile ilgili karar verirken kendisi ile benzer özellikteki bireylerden
(yaş, cinsiyet, meslek, eğitim düzeyi vb.), başkalarının davranışları hakkında karar verirken ise
kendinden farklı bireylerden daha fazla tavsiye alır (Gino vd., 2009).
Price ve Stone (2004) karar vericinin güven kısa yoluna (confidence heuristic) inandığını ifade
eder. Karar verici, tavsiye verenin tavsiyeye ilişkin güven düzeyini, bu tavsiyenin doğruluğuna
ilişkin bir işaret olarak algılar. Başka bir ifadeyle, tavsiye veren kişi bu kararından emin olduğunu
ifade ettiğinde karar verici, bu tavsiyenin doğru olabileceğini düşünecek ve böylece tavsiyeden
daha fazla yararlanacaktır. Ayrıca karar verici, tavsiye verenin güven düzeyini yeteneğiyle,
bilgisiyle ve uzmanlığıyla ilişkilendirdiğinden tavsiyeye ilişkin güven düzeyi yüksek olan kişinin
verdiği tavsiyenin kabul edilme ihtimali daha yüksektir (Price ve Stone, 2004).
Karar vericinin tavsiye veren kişiyi sevmesi, beğenmesi, sempatik veya çekici bulması onun
tavsiyesine uyma ihtimalini arttırır (Cialdini, 1993; Lynn ve Simons, 2000; McCall, 1997). Hatta
karar vericinin tavsiye veren ile aynı isme sahip olması, doğum gününün aynı olması, parmak
izlerinin benzer olması gibi tesadüfi benzerlikler bile sosyal uyumu arttıracağından karar vericinin
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tavsiyeden yararlanma olasılığını arttırır (Burger vd., 2004). Tavsiye verenin varlıklı veya zengin
olarak görünmesi (örneğin son model arabasının olması, pahalı bir aksesuar takması vb) karar
verici tarafından güç göstergesi olarak algılanabilir. Bu durumda karar vericinin varlıklı görünen
bireyin tavsiyesinden, normal bir bireye göre, daha fazla yararlandığı görülmektedir. Varlıklı
danışmanın verdiği tavsiyenin daha fazla kabul edilmesinin nedenlerinden biri de karar vericinin
bu durumu danışmanın kişisel başarı ve yeteneğinden kaynaklanan bir birikim olarak düşünmesi
yani konusunda uzman olarak algılamasıdır (Tzioti, 2010). Ayrıca danışmanın iyi bir üne sahip
olması da karar vericinin tavsiyeden yararlanma olasılığını güçlendirir (Yaniv ve Kleinberger,
2000).
Tavsiyeden yararlanmayı etkilediği düşünülen faktörlerden biri de danışman sayısıdır. Tavsiye
veren başka danışmanların mevcut olup olmadığı da tavsiye kullanmayı etkiler (Bonaccio, 2006).
Diğer bir anlatımla karar vericinin başvurduğu danışmanın, ulaşabileceği tek kaynak olup olmadığı
tavsiye kullanımını etkiler. Geçmiş çalışmalarda bir ile on arasında değişen sayılarda bilgisayar
tarafından üretilmiş veya gerçek danışman tavsiyesi kullanılmıştır (Bonaccio ve Dalal, 2006).
Tavsiye veren danışman sayısının artmasıyla beraber karar vericinin son kararından emin olma
düzeyinin de arttığı ve birden fazla danışman tarafından verilen tavsiyeler için en iyi bütünleştirme
modelinin bu tavsiyelerin aritmetik ortalaması olduğu söylenebilir (Budescu ve Rantilla, 2000).
Tavsiye verenin güvenilir olması da tavsiyeden yararlanma olasılığını güçlendirir (Sniezek ve Van
Swol, 2001). Güvenilirliğin iki önemli bileşeni vardır. Bu bileşenlerden ilki danışmanın yetenekli
olması diğeri ise danışmanın iyi niyetli (dürüst) olmasıdır (Cook ve Wall, 1980). Tavsiye
literatüründe ilk bileşen uzmanlık kapsamında değerlendirilmiş, ikinci bileşen ise güvenilirlik
kapsamında ele alınmıştır. Başka bir deyişle tavsiye literatüründe güvenilirlik yani danışmanının
güvenilir olması iyi niyetli olmasıyla eşdeğer olarak kabul edilebilir (Bonaccio, 2006).
Bonaccio (2006) doktora tezinde karar vericinin tavsiyeye yaklaşımını etkileyen danışmana özgü
karakteristik özellikleri önem derecesine göre sıralamıştır. Bu çalışmasında danışman uzmanlığı,
danışmanın niyeti, danışmanın güven düzeyi ile alternatif danışmanların var olup olmaması gibi
karakteristik özellikleri karşılaştırmış ve danışmanın uzmanlığı ile danışmanın niyetinin, karar
vericinin tavsiyeye yaklaşımında en önemli faktörler olduğunu tespit etmiştir. Karar vericinin
verdiği önem açısından danışmanın tavsiyeye ilişkin ifade ettiği güven düzeyi üçüncü, alternatif
danışmanların varlığı ise dördüncü sırada yer almıştır (Bonaccio, 2006).
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2.4.Tavsiyeye Özgü Faktörler

Karar verici, değişik kaynaklardan gelen tavsiyeler arasından diğerlerinden oldukça farklı olan
ekstrem tavsiyelerden daha az faydalanır (Harries vd., 2004). Karar vericinin tavsiye kullanmasını
etkileyen önemli faktörlerden biri, tavsiyenin kalitesidir. Karar verici, kaliteli tavsiyeyi dahi
kullanmama eğilimde olmasına rağmen kaliteli tavsiyeyi, kaliteli olmayan tavsiyeye göre daha
fazla kullanır. Karar vericinin tavsiyeyi ağırlıklandırma stratejisi, almış olduğu tavsiyenin
kalitesine oldukça duyarlıdır. Tavsiyenin düşük kaliteli olduğunu öğrenen karar vericinin bu
tavsiyeden yararlanma olasılığı da azalır (Yaniv ve Kleinberger, 2000). Ancak tavsiyenin kaliteli
olup olmadığını anlamak güçtür ve karar verici kendisine sunulan tavsiyenin kalitesi hakkında
doğru bir çıkarımda bulunamayabilir (Yates vd., 1996).
Tavsiyenin belirli bir ücret karşılığında alınıp alınmadığı da tavsiyeden yararlanma oranını etkiler.
Karar vericinin, tavsiye verene nazaran, daha fazla ödüllendirme gücüne (reward power) sahip
olması tavsiyenin kullanma düzeyini etkiler. Ödüllendirme gücüne sahip karar vericinin
tavsiyeden yararlanma olasılığı fazladır (Sniezek ve Van Swol, 2001; Van Swol ve Sniezek, 2005).
Diğer taraftan tavsiye verene, tavsiye öncesi verilen ücret de tavsiyenin kullanılma olasılığını
arttırır (Sniezek vd., 2004). Ayrıca Gino (2008) de karar vericinin belirli bir ücret ödeyerek aldığı
tavsiyeyi, ücretsiz tavsiyeye göre daha fazla ağırlıklandırdığını ifade etmiş ve bunun gerekçesini
batık maliyet yanılgısıyla (sunk cost fallacy) açıklamıştır. Batık maliyet yanılgısı; üzerine uzun
süredir çalışılan ve yüklü miktarda para harcanan bir projenin veya işin başarısız olma ihtimalinin
çok yüksek olmasına rağmen devam ettirilmesinde ısrar edilmesidir (Arkes ve Blumer, 1985).
Tavsiye kullanmayı etkileyen faktörlerden diğeri de tavsiyenin talep edilen (solicited) veya talep
edilmeyen (unsolicited) olmasıdır. Geleneksel yargıç danışman sistemi çalışmalarında tavsiye
genellikle karar vericinin isteği dışında sunulur. Başka bir deyişle danışmanın tavsiyeyi sunmama
veya yargıcın bu tavsiyeyi görmeme şansı yoktur. Ancak tavsiye sunulmasının yargıcın tercihine
bırakıldığı çalışmalar da vardır. Çalışmalar talep edilmeyen başka bir deyişle yargıcın isteği
dışında sunulan tavsiyelerden daha az yararlanıldığını göstermiştir (Gibbons vd., 2003). Talep
edilen tavsiye faydalı ve kullanışlı olarak algılanırken, talep edilmeyen tavsiye ise zoraki bir
müdahale girişimi olarak algılanır (Deelstra vd., 2003; Goldsmith ve Fitch, 1997). Diğer taraftan
talep edilmeyen yardım (tavsiye), karar vericiye kendi başına bir problemle başa çıkamayacağı
mesajını verebilir bu da karar vericinin özsaygısına zarar verebilir. Karar verici, özellikle de
yardım gerektirmeyen bir problemle karşılaştığında, kendi isteği dışında tavsiye sunulmasını
genellikle hoş karşılamaz (Deelstra vd., 2003). Danışmanların bu durumun farkında olup karar
vericinin talebi dışında tavsiye sunmamaları önemlidir (Gibbons vd., 2003).
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2.5.Diğer Faktörler

Tavsiye olarak sunulan şeyin ne olduğunun yanı sıra bu tavsiyenin nasıl sunulduğu da önemlidir.
Dolayısıyla tavsiyenin sunulma biçiminin de çerçeveleme etkisi (framing effect) nedeniyle
tavsiyeden yararlanmayı etkilediği söylenebilir (Tzioti, 2010). Çerçeveleme etkisi, mantıken
birbirinin aynısı olan iki seçeneğin farklı biçimlerde sunulması durumunda, bu seçeneklerin farklı
olarak algılanması nedeniyle birinin diğerine tercih edilmesi şeklindeki yanılgıdır (Rabin, 1998;
Tversky ve Kahneman, 1981). Örneğin aynı tavsiye iki farklı biçimde aşağıdaki gibi sunulabilir
(Tzioti, 2010).
 X hisse senedine yatırım yapmanızı tavsiye ediyorum çünkü %50 ihtimalle kar
edeceksiniz.
 X hisse senedine yatırım yapmanızı tavsiye ediyorum ama %50 ihtimalle zarar edeceksiniz.
Yukarıda ifade edilen tavsiyeler, muhtemelen farklı olarak algılanacağı için söz konusu
tavsiyelerden yararlanma oranları da farklı olacaktır. Ancak güvenilir kaynaklardan elde edilen
tavsiyelerin çerçeveleme etkisini azalttığı söylenebilir (Druckman, 2001).
Tavsiyeden yararlanmayı etkileyen faktörlerden biri, karar vericinin ilk kararı ile kendisine
sunulan tavsiye arasındaki mesafedir. Karar vericinin ilk kararı ile kendisine sunulan tavsiye
arasındaki uzaklık arttıkça tavsiyeden yararlanma oranı azalır. Böylece uzaklık ile tavsiyeden
faydalanma oranı arasında monoton azalan bir ilişki olduğu söylenebilir. Karar vericinin karar
konusu hakkında daha bilgili olması durumunda bu ilişki daha çarpıcı bir biçimde gözlemlenir
(Yaniv, 2004). Bireyler birden çok kaynaktan tavsiye aldıklarında, benmerkezci bir yaklaşımla,
kendi ilk kararlarına daha fazla ağırlık verip ilk kararlarına en uzak olan ekstrem tavsiyeleri yok
sayarak geriye kalanların ortalamasını alırlar (Yaniv ve Milyavsky, 2007).
Schultze vd. (2015) yapmış olduğu altı deneysel çalışma sonucunda önceki çalışmaların aksine
tavsiye uzaklığı ile tavsiye ağırlıklandırma arasında ters U şeklinde bir ilişki olduğu sonucuna
ulaşmıştır. Böylece karar vericinin sadece kendi ilk kararına çok uzak tavsiyelere değil, aynı
zamanda kendi ilk kararına çok yakın olan tavsiyelere de düşük ağırlık verdiğini saptamıştır. Karar
vericinin kendi kararına çok yakın olan tavsiyeleri sıfır olarak ağırlıklandırmasının tavsiyeden
yararlanmadığı anlamına gelmediğini belirttiği bu çalışmalarda, tavsiyenin sosyal doğrulamanın
(social validition) bir aracı olarak da değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır (Schultze vd.,
2015).
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2.6.Formül Tabanlı Ölçüler

Tahmin sorulardan oluşan karar görevlerinin kullanıldığı yargıç danışman sistemi deneysel
çalışmalarında yargıçların tavsiyelerden yararlanıp yararlanmadıklarını, yararlandılarsa da ne
derece yararlandıklarını ölçmek için bir kaç formül geliştirilmiştir. Yargıcın kendisine sunulan
tavsiye karşısında son kararını verirken ilk kararını ve tavsiyeyi ne derecede ağırlıklandırdığı
esasına dayanan formül tabanlı ölçülerin her birinin kendine özgü avantajları ve dezavantajları
vardır. Tavsiye literatürü incelendiğinde sıklıkla kullanılan üç farklı formül tabanlı teknik olduğu
görülmektedir. Bunlar:
 Advice Taking Index (AT) - Tavsiye Kullanım Endeksi
 Weight of Advice (WOA) - Tavsiyenin Ağırlığı
 Weight of Own Estimate (WOE) - Kendi Tahmininin Ağırlığı
A.T ölçüsünde tavsiye kullanımı, yargıcın tavsiye sonrası tahmini ile tavsiye öncesi tahmini
arasındaki farkın, danışmanının sunmuş olduğu tavsiye ile yargıcın tavsiye öncesi tahmini
arasındaki farka oranı şeklinde hesaplanır. Endeksin matematiksel formülü aşağıdaki gibidir
(Harvey ve Fischer, 1997):
𝑨. 𝑻 =

𝑌𝑎𝑟𝑔𝚤𝑐𝚤𝑛 𝑠𝑜𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛𝑖 − 𝑌𝑎𝑟𝑔𝚤𝑐𝚤𝑛 𝑖𝑙𝑘 𝑡𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛𝑖
𝐷𝑎𝑛𝚤ş𝑚𝑎𝑛𝚤𝑛𝚤𝑛 𝑡𝑎𝑣𝑠𝑖𝑦𝑒𝑠𝑖 − 𝑌𝑎𝑟𝑔𝚤𝑐𝚤𝑛 𝑖𝑙𝑘 𝑡𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛𝑖

WOA ölçüsünde tavsiye kullanımı, yargıcın tavsiye sonrası tahmini ile tavsiye öncesi tahmini
arasındaki mutlak farkın, danışmanının sunmuş olduğu tavsiye ile yargıcın tavsiye öncesi tahmini
arasındaki mutlak farka oranı şeklinde hesaplanır. WOA’ nın A.T’ den tek farkı WOA’ da mutlak
değerin kullanılmasıdır. Endeksin matematiksel formülü aşağıdaki gibidir (Yaniv, 2004):
𝑾𝑶𝑨 =

|𝑌𝑎𝑟𝑔𝚤𝑐𝚤𝑛 𝑠𝑜𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛𝑖 − 𝑌𝑎𝑟𝑔𝚤𝑐𝚤𝑛 𝑖𝑙𝑘 𝑡𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛𝑖|
|𝐷𝑎𝑛𝚤ş𝑚𝑎𝑛𝚤𝑛𝚤𝑛 𝑡𝑎𝑣𝑠𝑖𝑦𝑒𝑠𝑖 − 𝑌𝑎𝑟𝑔𝚤𝑐𝚤𝑛 𝑖𝑙𝑘 𝑡𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛𝑖|

WOE ölçüsünde tavsiye kullanımı, danışmanın sunmuş olduğu tavsiye ile yargıcın tavsiye sonrası
tahmini arasındaki mutlak farkın, danışmanın sunmuş olduğu tavsiye ile yargıcın tavsiye öncesi
tahmini arasındaki mutlak farka oranı şeklinde hesaplanır. Endeksin matematiksel formülü
aşağıdaki gibidir (Yaniv ve Kleinberger, 2000):
𝑾𝑶𝑬 =

|𝐷𝑎𝑛𝚤ş𝑚𝑎𝑛𝚤𝑛𝚤𝑛 𝑡𝑎𝑣𝑠𝑖𝑦𝑒𝑠𝑖 − 𝑌𝑎𝑟𝑔𝚤𝑐𝚤𝑛 𝑠𝑜𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛𝑖|
|𝐷𝑎𝑛𝚤ş𝑚𝑎𝑛𝚤𝑛𝚤𝑛 𝑡𝑎𝑣𝑠𝑖𝑦𝑒𝑠𝑖 − 𝑌𝑎𝑟𝑔𝚤𝑐𝚤𝑛 𝑖𝑙𝑘 𝑡𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛𝑖|

Formül tabanlı ölçümler, regresyon tabanlı ölçülerden farklı olarak çalışmadaki her bir yargıç ve
her bir karar için ayrı ayrı yapılabilir. Bu durum formül tabanlı ölçülerin avantajlarındandır.
Tavsiye kullanım oranının hesaplanmasında, tavsiye çalışmalarında sıklıkla kullanılan WOA’ nın
(Yaniv, 2004) tavsiyeye yaklaşma durumu ile tavsiyeden uzaklaşma durumunu, daha az kullanılan
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WOE’ nin (Yaniv ve Kleinberger, 2000) ise tavsiyeye yaklaşma durumu ile tavsiyenin aşılması
durumunu birbirinden ayırt edememesi bu ölçülerin dezavantajlarındandır.
2.7.Regresyon Tabanlı Ölçüler

Karar vericinin son kararını yordayan bütün tavsiye kaynaklarının eş zamanlı bir biçimde modele
dâhil edilmesiyle oluşturulan doğrusal regresyon modeli karar vericinin son kararını verirken her
bir tavsiyeden ne ölçüde yararlandığına dair önemli bilgiler sunar. Bu modelde bağımlı değişken
yargıcın son kararı, bağımsız değişkenler bir veya birden çok danışman tarafından sunulan tavsiye
veya tavsiyelerdir (Harvey vd., 2000; Hedlund vd., 1998; Hollenbeck vd., 1995; Phillips, 1999).
Çalışmada yargıcın tavsiye öncesi bir ilk kararı varsa bu karar da modele bağımsız değişken olarak
dâhil edilebilir (Lim ve O'Connor, 1995).
Regresyon tabanlı modeller de yargıcın son kararı ile sunulan tavsiye(ler) ve varsa yargıcın ilk
kararı arasındaki ilişkiyi matematiksel bir fonksiyonla ifade eder. Tavsiye(ler)in ve varsa ilk
kararın son karar üzerindeki ağırlıkları (etkileri) ise regresyon katsayıları yardımıyla yorumlanır.
Söz konusu regresyon modeli aşağıda verilmiştir (Özarslan, 2014).
𝑆𝑜𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑖𝑙𝑘 𝑡𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛 + 𝛽2 ∗ 𝑡𝑎𝑣𝑠𝑖𝑦𝑒1 + 𝛽3 ∗ 𝑡𝑎𝑣𝑠𝑖𝑦𝑒2 + ⋯ + 𝜀
3.Sonuç

Karar vermede tavsiye kullanmayı etkileyen faktörleri, karar vericiye (yargıca) özgü faktörler,
karar görevine (karar problemine) özgü faktörler, tavsiye verene (danışmana) özgü faktörler,
tavsiyeye özgü faktörler ve diğer faktörler olarak beş farklı grupta incelediğimiz literatür
çalışmasında, karar vericiye özgü bireysel faktörlerin yeterince araştırılmadığı gözlenmiştir.
Bonaccio ve Dalal (2006)’nın da ifade ettiği gibi, organizasyonel bilimlerde bireysel farklılıkların
bireyin davranışlarını nasıl etkilediğine ilişkin elde edilen birçok bulgunun, tavsiye ile ilgili
çalışmalarda göz önünde bulundurulmak suretiyle, tavsiye alma ile tavsiye vermeyi
etkileyebilecek bireysel farklılıkların neler olduğu tespit edilebilir. Bu açıdan bakıldığında temel
kişilik özellikleri ve karar verme stillerinin tavsiye kullanımına etkisi, incelenmesi gereken önemli
hususlardandır.
Tavsiye kullanımı ile ilgili yapılan detaylı literatür taraması sonucunda çalışmalarında tavsiye
ağırlıklandırma ölçüleri kullanan araştırmacıların çoğunlukla WOA ölçüsünü tercih ettikleri, A.T
ölçüsünün ise daha az tercih edildiği görülmektedir. WOA’nın AT’ den tek farkı formüldeki pay
ve paydaların mutlak değerinin alınmasıdır. Dolayısıyla AT formülü ile hesaplandığında negatif
olan değerler WOA ile hesaplandığında pozitif olarak elde edilir. Ancak gerçekte tavsiyeden
uzaklaşma olan bu durum, WOA formülü ile hesaplandığında tavsiye yaklaşma durumuymuş gibi
yorumlanır. WOA ölçüsünün karar vericinin son kararının ilk karar ile tavsiye arasında olmamakla
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beraber ilk kararından da daha düşük olduğu ve tavsiyeden uzaklaşma olarak tabir edilen bu durum
ile tavsiyeden belirli ölçüde yararlanma durumunu birbirinden ayırt edememesi sistematik hatalara
neden olmaktadır. Bu hatalardan kaçınmak için araştırmacılara tarafımızca tavsiye ağırlıklandırma
ölçüsü olarak WOA yerine AT indeksinin kullanılması önerilmektedir.
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Naive Bayes ve C4.5 Algoritmasının Performans Karşılaştırılması
Levent ŞENYAY1
Şemsettin ERKEN2
Özet

Veri üretim hızındaki artış, veri tabanlarından bilgi keşfi kavramı ortaya çıkarmıştır.
Veriden bilgiye giden bir süreç olan bu kavramın en önemli adımı olan veri madenciliğinde
kullanılan tekniklerinden biri sınıflandırmadır. Bu çalışmada, Rafael Nadal’ın 2017 yılında
ATP(Association of Tennis Professionals) turnuvalarında oynadığı maçlar, 18 adet nitelik
çerçevesinde veri seti haline getirilmiş, Naive Bayes ve C4.5 sınıflandırma algoritması ile
sınıflandırılmıştır. Bunun dışında, veri setinde çeşitli düzenlemeler yapılmış ve
algoritmaların performansları değerlendirilmiş, performans kriterleriyle karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Veri Madenciliği, Sınıflandırma, Naive Bayes, C4.5, Karşılaştırma.
JEL Sınıflaması: C38, C80, C89

Performance Comparison Between Naive Bayes and C4.5 Algorithm
Abstract

The increase in data production speed has revealed the concept of knowledge discovery
from databases. One of the techniques used in data mining, which is the most important
step of this concept that is a process from data to knowledge, is classification. In this paper,
Matches, Rafael Nadal played in ATP (Association of Tennis Professionals) tournaments
in 2017 turned into a dataset with 18 attributes are classified by Naive Bayes and C4.5
classification algorithm. In addition, various arrangements were made in the data set and
the performance of the algorithms were evaluated and compared with the performance
criterias.
Keywords: Data Mining, Classification, Naive Bayes, C4.5, Comparison.
JEL Classification: C38, C80, C89

1.Giriş

Veri tabanı teknolojilerindeki gelişmeler, büyük hacimlere ulaşan veri topluluklarının, saklanması,
yönetimi ve analizi bakımından zorluklar meydana gelmiştir. Bu sebeple, veri tabanlarındaki veri
yığınlarından bilgiye ulaşma ihtiyaç duymuş ve veri tabanlarından bilgi keşfi kavramı ortaya
çıkmıştır. Bu sürecin en önemli aşaması veri madenciliğidir. Veri madenciliği; veri tabanı
kullanıcısına, ilk başta bilinmeyen düzenlemeleri veya ilişkileri bulmak amacıyla net ve kullanışlı
sonuçlar sağlamak için büyük miktarda verinin, seçme, keşfetme ve modelleme sürecidir(Giudici,
2003, s.2). Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi, veri madenciliği; büyük veri yığınlarından gerçek,
kullanışlı ve faydalı bilgi edinme sürecidir. Böylelikle süreç sonunda verilerden elde edilen örüntü
ve bilgilerle karar destek mekanizmasına katkı sağlayıp, gelecekte ilgili durumlar için tahminleme
yapma olanağı da sunmaktadır.
Sınıflandırma, veri tabanındaki kayıtların, niteliklerine bağlı olarak, sınıflarını belirleyen veri
madenciliği yöntemidir. Bu yöntem, veri madenciliği uygulamalarında yaygın olarak başvurulan
levent.senyay@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ekonometri Bölümü, İstatistik A.B.D
semsettinerken@gmail.com, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ekonometri Bölümü, Doktora Öğrencisi
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bir yöntemdir. Bankacılık, sağlık, satış-pazarlama ve sigortacılık gibi gündelik, kurumsal veya
bilimsel yaşamda geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bu çalışmada, sınıflandırmada sık kullanılan
Naive Bayes ve C4.5 algoritmaları ile veri setindeki kayıtlar sınıflandırılmıştır. Yanı sıra, veri seti,
maçların oynandığı zemin bakımdan sınıflandırılmış ardından, tenisçinin katıldığı turnuvalarda
oynadığı ilk ve son maçlar, veri setindeki turnuvaların her sınıflandırma işleminde bir tanesinin
dışarda bırakılmasıyla elde edilen veri setleri çerçevesinde sınıflandırılmıştır. Bunun dışında, ilk
başta toplanan veri setinde kategorik verilerle tanımlanmış bir sınıf niteliğinin sahip olduğu
kategori sayısı arttırılarak sınıflandırma algoritmalarının performansı değerlendirilmiştir.
Sınıflandırma sonuçları, sınıflandırma süresi, doğruluk oranı, kesinlik, duyarlılık, F-ölçütü ve
ROC(Receiver Operating Characteristic) eğrisi altında kalan alan değeri olmak üzere 6 adet
performans ölçütüne göre karşılaştırılmıştır.
2. Literatür Taraması

Veri madenciliği ve uygulamaları, kurumsal ve bilimsel hayatın hemen her alanında kendisine yer
bulmuş ve sürekli bir gelişim sürecinde olan bir yaklaşım ve yöntemler topluluğudur. Veri
madenciliği yöntemlerinden ve işlevlerinden biri olan sınıflandırma yöntemleri, bankacılık,
ekonomi, metin madenciliği, doküman sınıflandırması, finans gibi birbirinden farklı alanlarda
kullanılan önemli analiz araçlarındandır. Literatürde çokça sınıflandırma, sınıflandırma
algoritmaları, bu algoritmaların yapısı ve sınıflandırma performanslarının değerlendirilmesi ile
ilgili çalışma bulunmaktadır.
Bradley(1997,s.30), sınıflandırma algoritmalarının performans kıyaslamasında kullanılan
kriterlerden olan ROC alanı ve doğruluk oranının üzerine yaptığı bir araştırmada, ROC alanının
doğruluk oranına göre daha iyi özelliklere sahip olduğunu ve doğruluk alanından daha fazla bilgi
ürettiğini göstermiştir.
Baesens, Van Gestel, Viaene, Stepanova, Suykens ve Vanthienen(2003, s.631), lojistik regresyon,
destek vektör makinaları, en yakın k-komşu algoritması, yapay sinir ağları, karar ağaçları ve Naive
Bayes gibi sınıflandırma araçları yanı sıra bahsedilen sınıflandırma araçlarından elde edilmiş olan
başka sınıflandırma araçları kullanarak bir sınıflandırma işlemi gerçekleştirmiş ve bu sınıflandırma
araçlarının performanslarının doğruluk oranı ve ROC alanı kriterlerine göre değerlendirmiştir.
Panda ve Patra(2007, s.258), Naive Bayes algoritması ve sinir ağı tabanlı bir yaklaşımı, ağ tabanlı
servislerdeki güvenlik ihlallerini incelemiştir. Bu çalışmada, performans kriteri olarak
sınıflandırma süresi, maliyet ve doğru ve yanlış olarak değerlendirilen sınıflandırma sonucuna dair
oranları kullanılmıştır.
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Dimitoglou, Adams ve Jim(2012, s.6), hasta kayıtlarından oluşmuş geniş bir veri seti kullanarak,
akciğer kanserine dair hayatta kalabilme tahminini sınıflandırma yöntemi ile almıştır Bu
çalışmada, C4.5 ve Naive Bayes algoritma kullanmış ve doğruluk oranı kriteri ile algoritma
performanslarını değerlendirmiştir.
Ashari, Paryudi ve Tjoa(2013, s.38), bir enerji simülasyonu aracında, alternatif bir dizayn
araştırmasında Naive bayes, karar ağacı algoritması ve en yakın k-komşu algoritması ile
sınıflandırma yapmış ve sınıflandırma performanslarını, sınıflandırma süresi, kesinlik, duyarlılık,
F-ölçütü, ROC alanı ve doğruluk oranı kriterlerince değerlendirmiştir.
3. Sınıflandırma Algoritmaları

Sınıflandırma yöntemi iki aşamadan oluşmaktadır. İlk olarak, veri setindeki sınıf niteliği için sınıf
nitelik dışındaki niteliklerin fonksiyonu olarak, her kaydın sınıf değerleri ile nitelikler arasındaki
ilişkinin analizi ile bir model inşa edilir. Ardından oluşturulan model yeni kayıtlara veya araştırma
amacına göre mevcut kayıtlara uygulanır(Ashari ve diğerleri, 2013: s.33). Böylelikle oluşturulan
model ya da fonksiyon, araştırılacak yeni verileri sınıflandırabilecek, veri tabanındaki verileri
anlama kabiliyetini arttıracak ve daha da kolaylaştıracaktır(Sumathi ve Sivanandam, 2006: s.205).
Sınıflandırmada, bahsedilen modeli tasarlamak için sınıflandırma algoritmaları kullanılmaktadır.
Çalışmanın başında belirtildiği gibi, bu çalışmada Naive Bayes ve C4.5 sınıflandırma algoritmaları
kullanılmıştır. Bu bölümde, bu iki algoritma açıklanmıştır.
3.1. Naive Bayes Algoritması

Naive Bayes algoritmasının temelinde Bayes teoremi yer almaktadır. Bu algoritma; sınıf nitelik
değeri araştırılan bir veri kümesinin, her bir sınıf niteliğine sahip olma olasılıklarının hesaplanıp,
hesaplanan olasılıklardan en büyük değere sahip olan nitelik değerini, sınıf niteliği değeri olarak
atayan sınıflandırma aracıdır(Erken, 2017: s.56). Bu algoritma, yeni bir veri ya da veri grubunun,
mevcut sınıf değerlerinden herhangi birini alma olasılıklarını hesaplamak için elde hazır bir şekilde
sınıflanmış olarak bulunan verilerden faydalanmaktadır(Dondurmacı, 2011: s.28).
X= x1 ,x 2 ,…,x n  nitelik

değerlerinden oluşan bir veri kümesi,

C= C1 ,C2 ,…,Cn  değerlerinden

sınıf niteliği olmak üzere;
P  Ci |X  =

Sonrasal olasılık =

P  X|Ci  .P(Ci )
P(X)

(1)

Koşullu Olasılık(Likelihood) x Sınıf Elemanının Önsel Olasılığı
Tahmincinin Önsel Olasılığı
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Naive Bayes algoritmasının en önemli özelliği veri setindeki tüm niteliklerin birbirinden bağımsız
olduğu varsayımıdır. Örneğe ait x i değerlerinin birbirinden bağımsız olması varsayımdan dolayı
ve işlem hacmini azaltmak üzere P  X|Ci  yerine (2) numaralı eşitlikten elde edilecek olasılıklar
kullanılabilir(Han ve Kamber, 2006: s.312).
n

P  X|Ci  = P  x k |Ci 

(2)

k=1

Böylece, her bir sınıf değerine ait olasılıkların hesaplanmasında payda kısmı eşit olacağı için pay
değerleri arasından en büyük değere olasılığa sahip nitelik değeri, veri kümesinin sınıf niteliği
olarak atanır.

argmax Ci ={P  X|Ci  P  Ci  }

(3)

3.2. C4.5 Algoritması

Basit bir karar ağacı algoritması olan ID3 algoritmasının gelişmiş bir versiyonu olan bu algoritma,
entropi tabanlı olup hem kategorik hem de sayısal verilerle çalışabilmektedir. Karar ağacı
oluştururken, sayısal nitelik değerlerinin olması bir zorluk oluşturabilir. Bahsedilen zorluk, sayısal
olan nitelik değerlerini, bir eşik değer belirleyerek eşik değerden küçük veya büyük şeklinde
sayısal olmayan değerlere dönüştürerek ortadan kaldırmaktadır. C4.5 algoritması, karar ağacı
oluştururken bilgi kazancını dallanma kriteri olarak kullanmaktadır. Bir sistemdeki belirsizlik
ölçüsü entropi olarak tanımlanabilir. X; n adet mesaj üreten bir kaynak ve birbirinden bağımsız
olarak üretilen her mesajın üretilme olasılığı

Pi

olmak üzere, X kaynağının entropisi H(X), (5)

eşitliği ile hesaplanır(Özkan, 2008: s.55).
Pİ =

Sınıf kümesindeki ilgili sınıf değeri frekansı
Sınıf Kümesi eleman sayısı

(4)

n

H  X  =   Pi log 2 (Pi )

(5)

i=1

Sınıf niteliğin eleman sayısı S, sınıf nitelik dışındaki bir X niteliğinin aldığı değerler göre alt setlere
bölündükten sonra her bir alt setin eleman sayısı Si olmak üzere; herhangi bir X niteliğine göre
entropi eşitlik (6) ile hesaplanır:
n

Si
x H  Si 
i=1 S

H  X, S  = 

1234

(6)
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S veritabanını herhangi bir X niteliği için bölümleyerek elde edilen bilgi miktarlarını gösteren
kazanç ölçütü numaralı eşitlikle hesaplanır ve en çok bilgi kazancını sağlayan nitelik üzerinden
dallanmalar gerçekleştirilir;

Kazanç  X,S = H  X   H(X,S)

(7)

4. Weka Yazılımı

Bu çalışmada yapılacak olan veri madenciliği uygulamasında Weka(Waikato Environment for
Knowledge Analysis) yazılımından yararlanılmıştır. Weka, veri analizi için detaylı görselleştirme
araçları ve algoritmaları içeren, ilgili alanda sıkça tercih edilen bir yazılımdır. “arff” formatında
saklanmış verisetleri ile çalışan yazılım, Yeni Zelanda’da yer alan Waikato Üniversitesinde
geliştirilmiştir(Joshi ve Shetty, 2015: s.1170).
5. Performans Değerlendirme Kriterleri

Bu bölümde, algoritmaların sınıflandırma performanslarının kıyaslanmasında kullanılacak
performans ölçütleri açıklanacaktır. Özetle, hangi sınıflandırma algoritmasının daha iyi bir
sınıflandırma yaptığı, algoritmaların performans ölçütlerinin aldığı değerlerin karşılaştırılmasıyla
belirlenmektedir. Ele alınacak performans değerlendirme kriterleri şunlardır; sınıflandırma süresi,
doğruluk oranı, kesinlik, duyarlılık, F-ölçütü ve ROC(Receiver Operating Characteristic) eğrisi
altında kalan alan. Kriterlerin açıklanmasından önce, kriterlerden bazılarının aldığı değerlerin
hesaplanmasında kullanılan birkaç tanım ve kavram tablo 1’de gösterilmiştir. Bu tabloda yer alan
“Confusion Matrix” Weka programının sonuç çıktısında yer almaktadır. Bu matris, gerçek ve
tahminlenmiş sınıflandırma bilgilerini içermektedir.
Tablo 1: Confusion Matrix Yapısı
Tahminlenen Sınıf
Sınıf 1

Sınıf 0

Gerçek

Sınıf 1

X

Y

Sınıf

Sınıf 0

Z

K

Tablo 1’de gösterilen matriste X; TP= True Pozitif, Y; FN= False negatif, Z; FP= False Pozitif ve
K; TN=True Negatif değerlerini göstermektedir. Örneğin X=10 değeri, gerçekte sınıf niteliği
değeri Sınıf 1 olan ve sınıflandırma sonucunda sınıf niteliği değeri Sınıf 1 olarak atanmış olan 10
tane örnek olduğu anlamına gelir.
Sınıflandırma süresi; algoritmanın sınıflandırma işlemi için kullandığı süreyi belirtmektedir.
Dolayısıyla bir algoritmanın başka bir algoritmaya göre daha kısa sürede sınıflandırma yapması,
bu kriter açısından daha iyi olduğunu gösterir.
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Doğruluk oranı; doğru olarak sınıflandırılmış kayıt sayısının toplam kayıt sayısına oranıdır.
Doğruluk=

TP+TN
TP+TN+FP+FN

(8)

Kesinlik; Tahminlerin aynı yöntemle elde edilmiş analiz sonuçlarının birbirine yakınlığının tespit
edildiği kriterdir.
Kesinlik=

TP
TP+FP

(9)

Duyarlılık; tahminlenmiş pozitif durumların oranını değer bir deyişle pozitif durumların ne kadar
başarılı tahmin edildiğini gösterir. Sınıflandırma işlemi sonuçlarının birbirine yakınlığının
ölçütüdür.
Duyarlılık=

TP
TP+FN

(10)

F-ölçütü; duyarlılık ve kesinlik oranlarının harmonik ortalaması şeklinde oluşmaktadır. Duyarlılık ve
kesinlik geçerli ve değerlendirme anlamında önemli kriterler olsa da dengesiz bir veri seti ile çalışılırken

tek başlarına yeterli kıyaslama kalitesinde olmayabilirler. Duyarlılık ve kesinlik oranları dengede
olduğunda F-ölçütü yüksek değerlere sahip olur.
F-ölçütü=

2 X Duyarlılık X Kesinlik
Duyarlılık+Kesinlik

(11)

ROC alanı; TP oranının Y ekseninde ve FP oranının X ekseninde karşılaştırıldığı 2-boyutlu bir
grafiğin oluşturduğu alandır. Bu alan, veri madenciliği algoritmalarının karşılaştırmasında genel
bir kullanıma sahip bir kriterdir. Diğer bir ifadeyle ROC alanı; hassaslığın belirliliğe karşı çizilmiş
olan grafiğidir(Gupta ve diğerleri, 2007; s.2). (0,1) noktası, kusursuz sınıflandırıcının
göstergesidir. Bunun anlamı; bütün pozitif ve negatif durumların doğru sınıflandırıldığıdır. Ayrıca,
daha önce bahsedilen “confusion matrix” ‘te Z değerinin 0, X değerinin 1 olduğu anlamına gelir.
(0,0) noktası; sınıflandırıcının tüm durumların negatif olarak tahminlemiş olduğunun işareti iken,
(1,1) noktası da sınıflandırıcının tüm durumları pozitif olarak tahminlendiğini bildirir. Son olarak
(1,0) noktası ise sınıflandırıcının tüm durumları yanlış sınıflandırdığının gösterir(Karim ve
Rahman: 2013; s.200).
6. Kullanılan Veri Seti

Bu çalışmada, ispanyol tenisçi Rafael Nadal’ ın 2017 yılında ATP (Association of Tennis
Professionals) turnuvalarında oynadığı 56 adet karşılaşmaya ait istatistiklerden oluşan veri seti
kullanılmıştır. Veri seti toplam 18 nitelik için düzenlenmiştir. Bu veri seti, giriş bölümünde
bahsedildiği şekillerde düzenlenerek Naive Bayes ve C4.5 algoritması ile ayrıca sınıflandırılmıştır.
Bu veri setinin sahip olduğu nitelikler, tablo 2’de belirtilmiştir.
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Tablo 2: Nitelikler
Çift Hata

Ace
Başarılı İlk Servis Sayısı
Kazanılan İkinci Servis
Puanı
Verilen

Servis

Kırma

Şansı

İlk Servis Yüzdesi

Kazanılan

İlk

Servis

Puanı

Başarılı

İkinci

Servis

Sayısı

Servis Kırma Şansı

Kazanılan Servis Kırma
Puanı

Çevrilen Servis Kırma

Ard Arda Kazanılan

Puanı

Maksimum Oyun

Kazanılan Toplam Puan

Kazanılan Toplam Oyun

Zemin

Maç Sonucu

Ard Arda Kazanılan
Maksimum Puan
Maç Süresi(Dk)

7. Analiz ve Bulgular
Yapılan çalışmada, veri tabanı ve veri madenciliği kavramlarından bahsedilmesinin ardından, veri
madenciliği

yöntemlerinden,

sınıflandırma

yöntemleri

ele

alınmıştır.

Sınıflandırma

algoritmalarından, karar ağacı algoritması olan C4.5 algoritması ve istatistiksel sınıflandırma
araçlarından Naive Bayes algoritması kullanılmıştır. Tenis oyuncusu Rafael Nadal’ın 2017
yılındaki ATP turnuvalarında oynamış olduğu 56 adet maça ait belirtilen 18 adet nitelik
çerçevesinde oluşturulmuş veri seti, “maç sonucu” niteliği sınıf nitelik olacak şekilde,
sınıflandırmak ve sınıflandırma sonuçlarını karşılaştırmak için değerlendirilmiştir. Veriler,
https://www.canliskor3.com/ adresle internet sitesinden temin edilmiştir. Bunun dışında, veri seti,
maçların oynandığı zemin bakımdan sınıflandırılmış ve ardından, tenisçinin katıldığı turnuvalarda
oynadığı ilk ve son maçlar, veri setindeki turnuvaların her sınıflandırma işleminde bir tanesinin
dışarda bırakılmasıyla elde edilen veri setleri çerçevesinde sınıflandırılmıştır. Son olarak, veri
setindeki “Maç Süresi (DK)” niteliğinden, “Çok Uzun”, “Uzun”, “Orta”, “Kısa” ve “Çok Kısa”
şeklinde “Maç Süresi Uzunluğu” adında 5 adet kategoriye sahip bir nitelik oluşturulup başlangıçta
kullanılan veri setine sınıf niteliği olarak eklenmiştir. Oluşturulan veri seti yine iki algoritmayla
sınıflandırılmıştır. Bahsi geçen veri setleri sınıflandırmada, 4. ve 5. bölümlerde tanıtılan Weka veri
madenciliği programından yararlanılmıştır. İki algoritma için sınıflandırma sonuçları, 5. bölümde
anlatılan performans ölçütlerinin aldığı değerler ışığında karşılaştırılmıştır. İlk olarak, Naive Bayes
ve C4.5 algoritması ile yapılan sınıflandırma sonuçlarına ait çıktı özetleri sırasıyla şekil 1 ve şekil
2’ de gösterilmiştir.
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Şekil 1: Naive Bayes Sonuç Çıktısı

Şekil 2: C4.5 Sonuç Çıktısı

Tablo 3’te, Naive Bayes ve C4.5 algoritmalarına ait sınıflandırma sonuçlarına ait performans
ölçütleri değerleri karşılaştırmalı olarak verilmiştir
Tablo 3: Performans Kriterlerinin Aldığı Değerler
Naive Bayes
0.02

87.5

0.867

0.875

0.867

0.921

Sınıflandırma
Süresi

Doğruluk
Oranı( % )

Kesinlik

Duyarlılık

F-Ölçütü

ROC
Alanı

0.05

87.5

0.871

0.875

0.873

0.823

C4.5

Karşılaştırma kriterlerinin aldığı değerlere bakıldığında, algoritmalar sınıflandırma açısından gösterdiği
performansların benzer olduğu görülmektedir. Bu benzerliği, performans kriterlerinden iki tanesinin aynı
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değere, diğer dört kriterin ise farklı değerler olsa da birbirine yakın değerlere sahip olması göstermektedir.
Performans kriterlerinin aldığı değerlere göre en büyük fark, “Sınıflandırma Süresi” ve “ROC Alanı”
kriterlerinde oluşmuştur ve bu fark Naive Bayes algoritması lehinedir. C4.5 algoritması ise “Kesinlik” ve
“F-Ölçütü” kriterinde Naive Bayes algoritmasından daha iyi bir sonuç ortaya koymuştur. Farklı değerler
alan performans kriterlerinin grafikleri şekil 3’te belirtilmiştir.
Şekil 3: Farklı Değerler Alan Kriterler

Dikkatlerin çeken diğer bir nokta, algoritmaların tanıtıldığı bölümde de belirtildiği gibi, Naive
Bayes algoritmasının tüm nitelikleri birbirinden bağımsız olduğunu varsaymasına rağmen oldukça
etkili sonuçlar vermesidir. Literatürde bu durumun, sıklıkla “şaşırtıcı bir şekilde” ifadeleri ile
anlatıldığına rastlanmaktadır. İlk başta, algoritmanın ilgili varsayımının sonuçlara negatif bir
yansıma yapacağı düşünülmektedir. Bunun sebebi, elde edilen bir veri setine ait niteliklerin,
ilgilenilen amaç doğrultusunda ortaya çıkmaları ve dolayısıyla tüm nitelikler olmasa da
niteliklerden bazılarının birbiri ile muhtemelen ilişkili olabileceği durumudur. Buna rağmen
oldukça iyi sonuçlar vermesi şaşırtıcı gelebilmektedir.
C4.5 algoritması ile yapılan sınıflandırma sonucu oluşan karar ağacı şekil 4’te gösterilmiştir.
Buradan bu algoritma ile yapılan sınıflandırmada hangi niteliklerin ve ilgili niteliklerin aldığı
değerlerin sınıflandırma işleminde etkili olduğu da görülebilmektedir. Şekil 5, şekil 6 ve şekil 7‘de
ilgili nitelikler ve değerlerindeki değişimlerin, sınıflandırma sonucunda ortaya çıkardığı sonuç
izlenebilmektedir. Bu üç şekilde kırmızı semboller mağlubiyet ile sonuçlanan maçları, mavi ile
işaretli olan semboller galibiyet ile sonuçlanan maçları simgelemektedir.
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Şekil 4: Karar Ağacı

Şekil 5: Kazanılan Toplam Oyun- Maç Sonucu

Şekil 6: Başarılı İkinci Servis- Maç Sonucu
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Şekil 7: Kazanılan Servis Kırma Puanı- Maç Sonucu

Maçlarının oynandığı zemin tipinin sınıf nitelik olacak şekilde düzenlenmesi ile elde edilen veri
seti, Naive Bayes ve C4.5 algoritması ile sınıflandırılmış ve sonuçlar sırasıyla aşağıdaki gibi elde
edilmiştir.
Şekil 8: Zemin- Naive Bayes Sınıflandırma Sonuçları

Şekil 9: Zemin-C4.5 Sınıflandırma Sonuçları
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Şekil 10: Zemin- C4.5 Algortiması Karar Ağacı

C4.5 algoritması ile yapılan sınıflandırma sonucu oluşan karar ağacında yer alan niteliklerin aldığı
değerlere göre sınıf nitelik olan zemin niteliği değerleri şekil 11, 12, 13, 14 ve 15’teki grafiklerde
gösterilmiştir.
Şekil 11: Başarılı İkinci Servis Sayısı- Zemin

Şekil 12: Ard Arda Kazanılan Max. Oyun Sayısı- Zemin
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Şekil 13: Kazanılan Servis Kırma Puanı-Zemin

Şekil 14: Kazanılan İlk Servis Puanı-Zemin

Şekil 15: Çevrilen Servis Kırma Puanı- Zemin
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Tablo 4: Zemin-Performans Kriterlerinin Aldığı Değerler
Naive Bayes
0.00

57.9

0.698

0.579

0.603

0.660

Sınıflandırma
Süresi

Doğruluk
Oranı( % )

Kesinlik

Duyarlılık

F-Ölçütü

ROC
Alanı

0.03

66.7

0.591

0.667

0.623

0.525

C4.5

Daha önceki sınıflandırma sonuçlarında olduğu gibi algoritmalar benzer şekilde performans
göstermiştir. Bir önceki sınıflandırma sonuçlarına bakıldığında, zemin niteliğinin sınıf nitelik
olarak belirlenip düzenlenmesiyle oluşturulan veri setinin sınıflandırma sonuçlarında, Naive
Bayes algoritmasının, “Sınıflandırma Süresi”, “Kesinlik” ve “ROC Alanı” kriterlerince daha iyi
sonuçlar verdiği görülürken, diğer kriterlerce C4.5 algoritmasının daha iyi sonuçlar verdiği tespit
edilmiştir.
Toplanan veri setinin, zemin niteliğinin sınıf nitelik olacak şekilde düzenlenmesinin ardından veri
seti tenisçinin ilgili yılda oynadığı her turnuvanın ilk maçına ait 17 adet nitelik ve sınıf niteliği
olarak tenisçinin ilgili turnuvada oynadığı son maçın sonucu olmak üzere toplam 18 adet nitelik
çerçevesinde düzenlenmiştir. Düzenlenen bu veri seti yine Naive Bayes ve C4.5 algoritmaları ile
sınıflandırılmıştır. Sonuçlar sıradaki şekillerde gösterilmiştir.

Şekil 16: İlk ve Son Maç- Naive Bayes Sınıflandırma Sonuçları
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Şekil 17: İlk ve Son Maç- C4.5 Sınıflandırma Sonuçları

Şekil 18: İlk ve Son Maç -C4.5 Algoritması Karar Ağacı

Şekil 19: Zemin- İlk ve Son Maç
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Şekil 20: Çift Hata- İlk ve Son Maç

Tablo 5: İlk ve Son Maç- Performans Kriterlerinin Aldığı Değerler
Naive Bayes
0.00

40

0.400

0.393

0.395

0.446

Sınıflandırma
Süresi

Doğruluk
Oranı( % )

Kesinlik

Duyarlılık

F-Ölçütü

ROC
Alanı

0.01

60

0.615

0,600

0.596

0.616

C4.5

Veri setinin, tenisçinin turnuvalarda oynadığı ilk maç ve son maça göre düzenlenmesinin ardından
yapılan sınıflandırma işlemlerine ait sonuçlar performans kriterlerince değerlendirildiğinde, iki
algoritmanın da iyi bir sınıflandırma yapmadığı fakat nispeten C4.5 algoritmasının ilgili veri
setinin sınıflandırmasında daha başarılı sonuçlar verdiği görülmüştür.
Toplanan veri setinden, yıl boyunca oynanan turnuvalara ait veriler sırasıyla çıkartılarak 11 adet
veri seti düzenlenmiştir. Düzenlenen veri setleri Naive Bayes ve C4.5 algoritmalarıyla
sınıflandırılmış ve sınıflandırma sonuçlarının performans kriterlerince aldığı değerler tablolarla
gösterilmiştir. Sonuç tablolarında belirtilen turnuva isimleri, toplanan veri setinden ilgili turnuva
verilerinin çıkarılmasıyla oluşan yeni veri seti üzerinden gerçekleştirilen sınıflandırma sonuçlarına
ilişkin performans değerlerini belirtmektedir.
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Tablo 6: Performans Kriterlerinin Aldığı Değerler- ABD Açık
Naive Bayes
0.00

86

0.857

0.860

0.858

0.906

Sınıflandırma
Süresi

Doğruluk
Oranı( % )

Kesinlik

Duyarlılık

F-Ölçütü

ROC
Alanı

0.01

80

0.800

0,800

0.800

0.755

C4.5

Tablo 7: Performans Kriterlerinin Aldığı Değerler- Acapulco
Naive Bayes
0.00

91

0.905

0.907

0.906

0.953

Sınıflandırma
Süresi

Doğruluk
Oranı( % )

Kesinlik

Duyarlılık

F-Ölçütü

ROC
Alanı

0.00

87

0.875

0,870

0.872

0.797

C4.5

Tablo 8: Performans Kriterlerinin Aldığı Değerler- Avustralya Açık
Naive Bayes
0.00

92

0.925

0.917

0.908

0.974

Sınıflandırma
Süresi

Doğruluk
Oranı( % )

Kesinlik

Duyarlılık

F-Ölçütü

ROC
Alanı

0.00

85

0.844

0,854

0.844

0.734

C4.5

Tablo 9: Performans Kriterlerinin Aldığı Değerler- Barcelona
Naive Bayes
0.00

91

0.905

0.907

0.906

0.954

Sınıflandırma
Süresi

Doğruluk
Oranı( % )

Kesinlik

Duyarlılık

F-Ölçütü

ROC
Alanı

0.00

87

0.867

0,870

0.868

0.843

C4.5

Tablo 10: Performans Kriterlerinin Aldığı Değerler-Çin
Naive Bayes
0.00

92

0.923

0.923

0.923

0.958

Sınıflandırma
Süresi

Doğruluk
Oranı( % )

Kesinlik

Duyarlılık

F-Ölçütü

ROC
Alanı

0.01

94

0.941

0,942

0.941

0.938

C4.5
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Tablo 11: Performans Kriterlerinin Aldığı Değerler- Cincinnati
Naive Bayes
0.00

91

0.905

0.907

0.906

0.949

Sınıflandırma
Süresi

Doğruluk
Oranı( % )

Kesinlik

Duyarlılık

F-Ölçütü

ROC
Alanı

0.01

85

0.844

0,852

0.846

0.873

C4.5

Tablo 12: Performans Kriterlerinin Aldığı Değerler- Fransa Açık
Naive Bayes
0.01

89

0.885

0.889

0.885

0.956

Sınıflandırma
Süresi

Doğruluk
Oranı( % )

Kesinlik

Duyarlılık

F-Ölçütü

ROC
Alanı

0.01

89

0.885

0,889

0.885

0.827

C4.5

Tablo 13: Performans Kriterlerinin Aldığı Değerler- Madrid
Naive Bayes
0.00

91

0.905

0.907

0.906

0.964

Sınıflandırma
Süresi

Doğruluk
Oranı( % )

Kesinlik

Duyarlılık

F-Ölçütü

ROC
Alanı

0.02

89

0.885

0,889

0.885

0.855

C4.5

Tablo 14 : Performans Kriterlerinin Aldığı Değerler- Miami
Naive Bayes
0.02

91

0.905

0.907

0.906

0.956

Sınıflandırma
Süresi

Doğruluk
Oranı( % )

Kesinlik

Duyarlılık

F-Ölçütü

ROC
Alanı

0.01

78

0.778

0,778

0.778

0.744

C4.5

Tablo 15: Performans Kriterlerinin Aldığı Değerler- Monte Carlo
Naive Bayes
0.00

91

0.905

0.907

0.906

0.956

Sınıflandırma
Süresi

Doğruluk
Oranı( % )

Kesinlik

Duyarlılık

F-Ölçütü

ROC
Alanı

0.02

87

0.867

0,870

0.868

0.845

C4.5
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Tablo 16: Performans Kriterlerinin Aldığı Değerler-Shanghai
Naive Bayes
0.00

87

0.858

0.865

0.857

0.936

Sınıflandırma
Süresi

Doğruluk
Oranı( % )

Kesinlik

Duyarlılık

F-Ölçütü

ROC
Alanı

0.01

87

0.870

0,865

0.867

0.834

C4.5

Toplanan veri setinden her bir turnuvaya ait verileri sırasıyla çıkarılmasıyla oluşan yeni veri
setlerine ilişkin sonuçları gösteren tablolara bakıldığından genel olarak Naive Bayes
algoritmasının C4.5 algoritmasına nispeten daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür.
Son olarak, ilk başta toplanmış olan veri setindeki “Maç Süresi (DK)” niteliğinden süre ortalaması
dikkate alınarak, “Maç Süresi Uzunluğu” adını taşıyan “Çok Uzun”, “Uzun”, “Orta”, “Kısa” ve
“Çok Kısa” şeklinde 5 adet kategorili bir nitelik, sınıf niteliği olarak başlangıçtaki veri setine
eklenmiş ve iki algoritma ile sınıflandırılmıştır. Sonuçlar tablo 17’de verilmiştir.
Tablo 17: Kategori Sayısı Arttırılmış Sınıf Niteliği Sonucu
Naive Bayes
0.01

61

0.552

0.614

0.577

0.836

Sınıflandırma
Süresi

Doğruluk
Oranı( % )

Kesinlik

Duyarlılık

F-Ölçütü

ROC
Alanı

0.02

70

0.693

0,702

0.696

0.858

C4.5

Tablo 17’de görüldüğü gibi veri setindeki sınıf niteliğinin sahip olduğu kategori sayısı
arttırıldığında, C4.5 algoritması anlamlı bir şekilde Naive Bayes algoritmasına göre daha iyi bir
performans göstermiştir.
8. Sonuç ve Öneriler

Toplanan veri seti ve ardından veri setinden farklı düzenlemelerle elde edilen yeni veri setleri
üzerinde yapılan sınıflandırma işlemleri sonuçlarına bakıldığında; ilk uygulamada algoritma
performanslarının oldukça benzer olduğu hatta bazı kriterlerde aynı değerleri aldıkları ve farklı
değerlerin alındığı kriterlerde ise algoritmaların aldığı performans değerleri arasındaki farkın
Naive Bayes algoritması lehine daha belirgin ve iyi olduğu görülmüştür.
“Zemin” niteliğinin, veri setinde sınıf niteliği olarak düzenlendiği sınıflandırmada ise C4.5
algoritmasının Naive Bayes algoritmasından daha iyi bir sonuç verdiği saptansa da, performans
kriterlerinin aldığı değerler iki algoritma için de düşük seviyede olduğu görülmüştür. Buradan,
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ilgili yılda oynanan maçlarda tenisçinin performansının oynanan zeminle anlamlı bir ilişkiye sahip
olmadığı yani zeminin tenisçinin performansını anlamlı bir şekilde etkilemediği anlaşılmaktadır.
Veri setinin, tenisçinin turnuvalarda oynadığı ilk maç ve son maça göre yapılan sınıflandırma
sonuçlarına bakıldığında ise performans değerlerinin oldukça düşük değerler aldığı görülmüştür.
Bu durumda, tenisçinin turnuvalarda oynadığı ilk maçlarda gösterdiği performansların, son maçlar
ilişkili olmadığı sonucu elde edilmektedir. Buradan, turnuvaların sonuna doğru tenisçinin
performansında negatif veya pozitif değişmelerin olduğu, turnuvaların başından sonuna kadar
stabil bir performans seviyesinin olmadığı anlaşılmaktadır.
Veri setinden her bir turnuvaya ait verilerin sırasıyla çıkartılarak oluşturulan veri setleri ile yapılan
sınıflandırma araştırmasında ise Naive Bayes algoritmasının C4.5 algoritmasına karşı oldukça
büyük bir üstünlük sağladığı tespit edilmiştir. Turnuva verileri, tenisçinin ilgili turnuvadaki
performansını göstermektedir. Yapılan bu uygulamada, veri setinden çıkarılan bir turnuvanın
dolayısıyla turnuva performansının, tenisçinin o yıl sergilediği genel performansın altında veya
üstünde olduğu bilgisine, ilk uygulama sonuçları ile karşılaştırıldığında ulaşılabilmektedir.
Örneğin; Avustralya Açık turnuvası verilerinin, veri setinden çıkarılarak yapılan sınıflandırma
performansının, bu turnuva verilerinin dahil olduğu ilk sınıflandırma performansından fark edilir
şekilde daha iyi olduğu görülmektedir. Bunun anlamı, tenisçinin Avustralya Açık turnuvasında, o
yılki genel performansının altında bir performans sergilediğidir. Tenisçinin genele göre daha iyi
oynadığı bir turnuvanın verilerini çıkararak yapılan sınıflandırmalarda ise performans kriterlerinin
daha düşük değer aldığı görülecektir. Buna örnek olarak, ABD Açık turnuvası gösterilebilir.
Son sınıflandırma işleminde ise sınıf niteliğinin sahip olduğu kategori sayısı arttırılmış ve sonunda
iki algoritmanın iyi sayılmayacak bir performansa sahip olduğu görülse de C4.5 algoritmasının
nispeten daha iyi bir sonuç verdiği belirlenmiştir. Bunun dışında, veri setindeki sınıf niteliğinin
kategori sayısı 2’den 5’e çıkarıldığında, algoritmaların iki kategorili bir sınıf niteliğine sahip bir
veri seti ile yapılan sınıflandırma performansına göre daha kötü bir performans sergilediği dikkate
değerdir. Genel olarak bir performans değerlendirmesi yapıldığında, toplanan veri seti ve bu veri
setinden farklı düzenlemelerle elde edilmiş veri setleriyle birlikte toplam 14 adet veri seti üzerinde
sınıflandırma yapılmıştır. 14 adet sınıflandırma işleminden, Naive Bayes algoritmasının C4.5
algoritmasına göre daha iyi performans gösterdiği durumun baskın bir şekilde daha fazla
görülmektedir.
Algoritma performanslarına başka bir perspektiften bakıldığında da spesifik anlamlar
çıkarılabilmektedir. Bu çalışma özelinde, Naive Bayes algoritması, C4.5 algoritmasına karşı
sınıflandırma süresi anlamında oldukça büyük bir üstünlük sağlamıştır. Zaman kavramı ve bu
kavramın maliyeti üzerine düşünüldüğünde, sahip olunan bu üstünlüğün oldukça önemli bir
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yetenek olduğu ortadır. Naive Bayes algoritmasının daha iyi olduğu diğer bir kriter ise “ROC
Alanı” kriteridir. Doğruluk oranı gibi kriterlerin aldığı bir değer, araştırılan bir problemin dâhil
olduğu sektör, kavram veya çerçeveye göre farklı değerlendirilmektedir. Örneğin; bir bölgedeki
seçmenin hangi partiye oy vereceği ile ilgili bir çalışmada elde edilen %80 lik bir doğruluk oranı
çok iyi bir seviye olarak değerlendirilirken, bir ilacın hastalar üzerindeki bir yan etkisi ile ilgili bir
çalışma gibi tıbbi bir çalışmada aynı oran iyi bir gösterge olmayabilir. Bu gibi sebeplerden dolayı
doğruluk oranı, tek başına yeterli bir performans değerlendirme kriteri olamayacağından, başka
değerlendirme kriterlerine ihtiyaç duyulmuştur. Bu açıdan bakıldığında, ROC alanı kriterinde
Naive Bayes algoritmasının önemli bir özelliğe daha sahip olduğu görülmektedir. C4.5 algoritması
için ise bu çalışmada, bu anlamda bariz bir özellik ortaya çıkmasa da, C4.5 algoritmasının bir karar
ağacı algoritması olmasından dolayı, yapılan sınıflandırma işleminde en çok etkiye sahip olan
niteliklerin kolayca belirlenmesinde bir avantaja sahip olması söz konusudur.
Öte yandan, yapılan uygulamalarda aynı veri setindeki değişikliklere karşı Naive Bayes
algoritmasının daha hassas olduğu, diğer bir deyişle aynı veri seti üzerinde yapılan bir değişiklik
veya düzenlemeye karşı daha belirgin bir reaksiyon verdiği söylenebilir. Sınıflandırma işlemi için
kullanılmış olan veri setlerinin kendi aralarında farklılıklar gösterse de, yapılan uygulamalarda
veri setlerinin, sınıf nitelikleri farklı sayıda kategorilere sahip olan nominal veya kategorik veri
olarak adlandırılan verilerle tanımlanmış nitelikler olması gibi bir ortak noktası da bulunmaktadır.
Kullanılan veri setlerine bakıldığında, ilk uygulamada 2, zemin bakımından yapılmış olan
sınıflandırmada 3 ve son uygulama da ise 5 adet kategoriye veya diğer bir deyişle kategori
sayısında artış olan sınıf niteliklerinin olduğu görülmektedir. Böyle bir durumda, bu çalışma
özelinde, veri setindeki sınıf niteliğinin sahip olduğu sınıf sayısı arttığında Naive Bayes
algoritmasının C4.5 algoritmasına göre performans anlamında daha çok düşüş gösterdiği
söylenebilmektedir.
Algoritmaların sınıflandırma performansları karşılaştırmak için dikkate alınan kriterlerin aldığı
değerlerin, benzer sonuçları vermesi veya sonuçlar arasında belirgin bir farkın olmamasının en
önemli sebeplerinden birisi de veri setinin hacmi ve veri setinin sahip olduğu nitelik sayısıdır.
Diğer bir deyişle, üzerinde araştırma yapılacak veri setinin hacmi ve veri setindeki nitelik sayısı,
çalışma sonuçlarının etkinliği ile yakından ilgilidir. Öneriler kısmında da belirtileceği gibi veri seti
hacminin ve veri setindeki nitelik sayısının arttırılması ile iki algoritma performansları arasındaki
farkın daha belirgin bir şekilde ortaya koyulması sağlanabilir.
Bu kapsamda önerilen araştırma konuları şu şekildedir;


Aynı çalışmanın daha geniş hacimli bir veri seti ile yapılması.
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Sınıflandırma performanslarının kıyaslanmasında daha fazla algoritmanın kullanılması.



Bayes ağlar gibi nitelikler arası ilişkileri ortaya koyan bir yaklaşımla, nitelikler arasındaki
ilişkiler ışığında, sınıf değeri bilinen veri kayıtlarının sınıf niteliği dışında herhangi bir
nitelik için, tanımlı olduğu türdeki değerleri alma olasılıklarının ortaya koyularak
sonuçların yorumlanması.



Sınıflandırmayı bir optimizasyon problemi olarak ele alıp problemin, “Genetik
Algoritma”, “Yapay Sinir Ağları” ve “Destek Vektör Makinaları” gibi yöntemler
kullanılarak araştırılması.
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Öğrenci ve Test Başarısının Değerlendirilmesinde Klasik Test Kuramı ve Madde Tepki
Kuramının Karşılaştırılması
Burcu HASANÇEBİ1
Yüksel TERZİ2
Zafer KÜÇÜK3
Özet

Denek ve test başarısının kestirilmesi, ölçmenin temel adımı olarak değerlendirilebilir. Bu
bağlamda Klasik Test Kuramı ve Madde Tepki Kuramı elde edilen kestirimlerin gerçeğe
yakın ve hassas; madde ve deneklerin karşılaştırılmalarının da objektif olabilmesi için
literatüre kazandırılmış yöntemlerdir. Mevcut olan yöntemlerle yapılan tahminlerin
gerçeğe ne kadar yakın olduğu, deneği ve testi hangi kuramın en iyi temsil ettiği her zaman
tartışma konusu olmuştur. Bu tartışmalardan doğan ihtiyaçla yapılan bu çalışmada
uygulanan bir ölçme aracı için test ve denekler açısından hangi kuramın daha iyi sonuçlar
verdiğine cevap aranmıştır. Bu çalışma, Karadeniz Teknik Üniversitesi İstatistik ve
Bilgisayar Bilimleri bölümü 2. sınıf dersi olan ve Dr. Öğretim Üyesi Tolga BERBER
tarafından verilen Nesneye Yönelik Programlama dersinin final notları analiz edilerek
yapılmıştır. Bu dersi alan 81 öğrenciye 23 maddelik bir test uygulanmıştır. Veriler
öğrencilerin maddelere verdikleri yanıtlar doğrultusunda Klasik Test Kuramı ve Madde
Tepki Kuramı yöntemleri ile analiz edilmiş, kişi ve test istatistikleri karşılaştırılmıştır.
Öğrenci ve test başarısı değerlendirmesi yapılırken R yazılımı kullanılmıştır. Elde edilen
sonuçlarla yöntemlerin avantajları ve sınırlılıkları hakkında yorumlar yapılmıştır. Yapılan
analizlerde ulaşılan sonuçlar, yapılan çalışmalar ve mevcut bilgiler ışığında
karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Klasik Test Kuramı, Madde Tepki Kuramı, Güvenirlik, Madde ve Test İstatistikleri
JEL Sınıflaması: I20, I21, I29.

Abstract

Estimation of examinee and test success can be considered as the main step of the
measurement. In this context, the predictions obtained from Classical Test Theory and Item
Response Theory are close to real and sensetive; are literatüre gained methods in order to
make comparisons of item and examinee objective. It is always a matter of debate how
closely the predictions made by existing methods are in fact close to reality, and which
theory is the best represent the examinee and the test. The need for an answer to this
question has been sought in terms of tests and examinees for a measuring instrument. This
study was carried out by analyzing the final grades of the Object Oriented Programming
course given by Asistant Professor Tolga BERBER, which is the 2nd year course of the
Department of Statistics and Computer Science of the Karadeniz Technical University. 81
students who took this course had a 23-item test. R software were used when evaluating
student and test success. As a result of the analysis of the data, examinee and test statistics
based on Classical Test Theory and Item Response Theory were compared. Interpretations
were made on the results about the advantages and limitations of the methods. Compared
with the analysis results, whether the methods are expected strong or not. The results
obtained are compared in the light of the studies done and the information available in the
literature.
Keywords: Classical Test Theory, Item Response Theory, Reliability, Item and Test Statistics.
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1. Giriş

Ölçme tarihine bakıldığında iki temel kuramın etkileri görülür. Bu kuramlardan ilki Klasik Test
Kuramıdır (KTK). Spearman’ın öne sürdüğü bu kuramın altında gözlenen test puanı, gerçek puan
ve rastgele hata bileşenleri yatmaktadır. KTK, gerçek puanı, ölçme sonuçlarından elde edilen
puanla tahmin etmeye çalışan bir kuramdır. Klasik Test Kuramında gözlenen puanlardan gerçek
puanlar kestirilmeye çalışılır. Kuramın matematiksel modeli aşağıdaki gibidir:
𝑋𝑖 = 𝑇𝑖 + 𝐸𝑖
Burada,
𝑋𝑖 : Gözlenen skor, 𝑇𝑖 : Gerçek skor, 𝐸𝑖 : Rastgele hatadır.
Modelden hareketle Klasik Test Kuramında hata puanı azaldıkça gözlenen puanın gerçek puana
yaklaşmaktadır yorumu yapılabilir.
Gerçek puan, KTK’de, ölçülmek istenen özelliğe ait gerçek değer olarak adlandırılır ve ölçme
yoluyla doğrudan elde edilemez. Gözlenen puanlardan kestirilir. Bu nedenle Klasik Test
Kuramı’nın literatürdeki diğer bir adı da gerçek puan kuramıdır (Baykul, 2015).
Gözlenen puan ise ölçme sonucunda elde edilen sayıdır. Ölçülmek istenen özelliğin gözlemlenmiş
değeridir. Gözlenen puan, gerçek puan ile ölçme sonuçlarına karışan rastgele hataların bileşimidir.
Bu nedenle ölçme sonuçlarına karışan rastgele hatanın miktarı arttıkça, gözlenen puanın gerçek
puandan uzaklaşır (Baykul, 2015).
Ölçme hatası da ölçülen örtük özelliğin gerçek değeri ile ölçme sonucundan elde edilen değeri
arasındaki farka denir.
𝑋𝑖 − 𝑇𝑖 = 𝐸𝑖
KTK’da gözlenen skorlar yardımıyla gerçek puanların tahmininde madde istatistikleri hesaba
katılmaz. Ölçmenin standart hatası tüm denekler için aynı değerdedir. Doğrusal bir modeldir. KTK
madde temelli değil test temellidir.
Ölçmede hata sabit hata, sistematik hata ve rastgele hata olmak üzere üç grupta incelenebilir. Sabit
hata ölçümden ölçüme aynı miktarda ve yönde yansıyan, ölçümden ölçüme değişmeyen hatadır.
Sistematik hata ölçümden ölçüme belli bir oranda artar ya da azalır hatta bazı ölçme işlemlerine
karışmayan hatadır. Rastgele hata ölçme sonuçlarına karışan miktarı ve kaynağı kesin olarak belli
olmayan hatalardır (Baykul, 2015).
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Ölçme sonuçlarına karışan hatalar ölçme aracı, ölçmenin yapıldığı ortam, ölçmeyi yapan kişi,
ölçme yöntemi ve ölçülen değişken gibi faktörlerden kaynaklanabilmektedir (Gömleksiz ve Erkan,
2016).
Klasik kuramın üç önemli varsayımı vardır:
1. Gerçek puan sayılabilir sonsuz çoklukta tekrarlanmış ölçmelerin gözlenen puanlarının beklenen
değerine (ortalamasına) eşittir.
𝜏𝑖𝑗=𝜖(𝑥𝑖𝑗)
2. Gerçek puan ve hata puanları arasında ilişki yoktur.
𝜌𝐸𝑇=0

3. Herhangi iki dizi ölçmeye ait hata puanları arasında ilişki yoktur.
𝜌𝐸1𝐸2=0
(Crocker and Algina, 1986).
Klasik test kuramın test ve madde istatistikleri noktasındaki özelliği madde güçlük düzeyi (p) ve
madde ayırt edicilik indeksi 𝑟𝑖𝑥 ’dir. Bu istatistikler hesaplanarak madde ve teste ait özellikler
kestirilebilir (Osterlid 1989). Klasik Test Kuramında madde istatistikleri ölçüm yapılan gruptan
elde edilir. Teste ait özellikler madde istatistiklerinden yola çıkılarak elde edilir. Yani bu sınırlılık
madde ve test özelliklerinin birbirinden ayrılamamasıdır. Eğer bir test zor ise kişi düşük yetenek
seviyesinde, eğer kolay ise yüksek yetenek seviyesinde kestirilebilir. Cevaplayıcıların yetenek
seviyeleri de test maddelerinin güçlük düzeyini belirlemektedir çünkü KTK’da maddelerin ayırt
ediciliği ve güçlüğü belli bir grup için geçerlidir. Ayrıca KTK’da parametre değişmezliği özelliği
yoktur. Grup değiştikçe madde parametreleri de değişecektir. Bu nedenle farklı testleri alan kişileri
KTK’ya göre karşılaştırmak oldukça güçtür. Test puanları farklı büyüklüklerde hata içerebilir.
Aynı sayıda fakat farklı güçlükteki test sorularını yanıtlayan iki kişinin aynı yetenekte olduğu ileri
sürülemez.
Bir testin puanlanabilen en küçük birimine madde denir (Turgut, 1978). Madde Tepki Kuramı
(MTK), ölçülen farklı yetenek düzeyindeki deneklerin maddeye nasıl yanıt verdiğini gösteren
matematiksel bir model sağlar (Crocker ve Algina, 1986). Yani MTK, örtük özellik (θ) ile kişinin
maddeye cevabı arasındaki ilişkiyi ortaya koyar. Bu özelliğinden yola çıkılarak Madde Tepki
Kuramının ölçme teorisine istatistiksel bir yaklaşım sağladığını söylemek mümkündür.
Madde Tepki Kuramının üç önemli varsayımı vardır:
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1. Tek boyutluluk, kişilerin testteki performansını açıklayan sadece bir yetenek ya da sadece bir
boyutu olduğu varsayımıdır.
2. Yerel bağımsızlık, farklı test maddelerine verilen yanıtların istatistiksel olarak birbirinden
bağımsız olduğunu varsayımıdır. Yapılan araştırmalarda, bir testin tek boyutlu olması durumunda,
aynı yetenek seviyesine sahip bireylerin maddelere verdikleri yanıtlar arasındaki kovaryansın sıfır
olduğu görülmüştür.
3. Normallik, ölçülen örtük özelliklerin normal dağılıması varsayımıdır. Bu varsayım MTK ile
KTK’nın ortak varsayımıdır. Fakat son yıllarda geliştirilen modellerle normallik varsayımı
önemini kaybetmiştir. Kurama göre, kişilerin özellikleri bir q uzayından oluşur ve örtük özelliğin
ölçülmesi amacıyla hazırlanan testin ise q uzayını temsil ettiği kabul edilir (Doğan ve Tezbaşaran,
2003).
Örtük özelliğe (θ) göre doğru yanıt verme olasılığını hesaplamak için kullanılan fonksiyonla elde
edilen regresyon eğrisi, Madde Karakteristik Eğrisi olarak tanımlanır (Reeve, 2002, Crocker ve
Algina, 2008, De Grutijter ve Van der Kamp, 2008). Madde Karakteristik Eğrisi madde ile ilgili
önemli bilgiler taşımaktadır bu bağlamda eğri MTK’nın yapıtaşını oluşturmaktadır. Bu eğri, örtük
özelliklerin seviyesi arttığında maddeye doğru tepki olasılığının nasıl olduğunu gösterir (Reeve,
2002, Crocker ve Algina, 2008, De Grutijter ve Van der Kamp, 2008, Demars, 2010). Madde
Karakteristik Eğrisine göre; altta yatan örtük özellik seviyesi arttıkça kişinin maddeye doğru yanıt
verme olasılığı artacaktır. Doğru yanıtlandırma olasılığı, homojen bir alt gruptan rasgele seçilen
bireyin bir maddeyi doğru yanıtlandırma olasılığıdır. S şeklindeki MKE, yaygın kullanılmasına
rağmen, MKE için tek tip değildir. Aynı zamanda basamak fonksiyonu şeklinde adlandırılan başka
bir MKE tipi daha vardır. Bu eğride minimum örtük özellik teta ile gösterilir ve buna sahip
denekler doğru yanıt veremezler. Bu değere eşit ve üstünde değere sahip olanlar maddeyi doğru
yanıtlandırabilirler. Bununla birlikte bu eğri, S tipten daha az kullanılan bir tiptir. Çünkü gerçek
veri, S tiple daha uygun bir birlikteliğe sahiptir (Hambleton v.d., 1991; Crocker ve Algina, 2008).
Madde Tepki Kuramı modelleri içerdikleri madde parametresi sayısına göre isimler almaktadır.
Literatürde içerdiği parametre sayısına göre 1 parametreli, 2 parametreli 3 ve 4 parametreli MTK
modelleri mevcuttur. Bu çalışmada 2 parametreli MTK modelinde çalışılacaktır.
Birnbaum 1968’de 2 parametreli lojistik modeli geliştirmiştir. 2PLM’de, 1PLM’nin bir adım
ötesine giderek madde güçlük parametresine ek olarak madde ayırt edicilik indeksi (a parametresi)
de analize dahil edilmiştir. Ayırt edicilik, ölçülen özelliğe sahip olanlar ile olmayanları ya da
bilenler ile bilmeyenleri birbirinden ayırma derecesidir. Modelin matematiksel inşaası aşağıdaki
gibidir:
1256

19. ULUSLARARASI EYİ SEMPOZYUMU TAM METİN BİLDİRİ KİTABI (17-20 EKİM 2018)

𝑃𝑖 (𝜃) = 𝑃(𝑥İ = 1\𝜃) =

𝑒 𝑎𝑖 (𝜃−𝑏𝑖 )
1 + 𝑒 𝑎𝑖 (𝜃−𝑏𝑖 )

Burada, 𝑏𝑖 , madde güçlük indeksidir. Bu indeks, maddeyi doğru cevaplayanların tüm cevaplayıcı
sayısına oranıdır. Oranlama yapıldığında sınıfın yüzde kaçının soruyu doğru yanıtladığı görülür.
𝑃𝑖 0 ile 1 arasında değer alır ve 𝑃𝑖 maddenin zor ya da kolay bir madde olduğu hakkında bilgi verir.
𝑃𝑗 değeri 1’e yaklaştıkça madde kolay, 0’a yaklaştıkça zordur denir. Güçlüğü hesaplamanın bir
diğer yolu ise alt ve üst gruplar yöntemidir. Öncelikle puanlar sıraya dizilir ve en başarılı %27’lik
grup üst grup, en başarısız %27’lik grup alt grup olarak belirlenir. Arada kalan %46’lık dilim
işleme tabi tutulmaz. Maddeye verilen cevap doğru ise 1 yanlış ise 0 puan verilerek ham puan
hesaplanır. Bu iki hesaplamadan da elde edilen güçlük indekslerinin aşağıdaki tablodaki
konumuna göre madde hakkında değerlendirme yapılabilmektedir.
Tablo 1: Madde Güçlük İndeksi Değerine göre Madde Değerlendirmesi
Madde Güçlük İndeksi

Maddenin Değerlendirilmesi

0.29 ve altında

Zor

0.30-0.49

Orta güçlükte

0.50-0.69

Kolay

0.70-1

Çok kolay

Modeldeki bir diğer madde parametresi ise madde ayırt edicilik indeksidir. Ayırıcılık indeksi bir
maddenin başarı düzeyi yüksek öğrencilerle düşük öğrencileri ayırt etme derecesidir. Negatif
indeks maddenin doğru cevabının uygulayıcı tarafından yanlış anahtarlanması veya maddede
belirsizlik olmasından kaynaklanır. İlgili yanlışlık düzeltilirse indeks pozitife dönebilir. Madde
ayırt edicilik indeksi ayrıca bir maddenin içinde bulunduğu testle arasındaki korelasyona denir
(Baykul, 1989; Tekin, 1977). Ayırt ediciliğin de alt ve üst gruplar yöntemi ile belirlenebilmektedir.
Her iki yöntemle de elde edilen ayırt edicilik indekslerinin yorumlanması aşağıdaki tablodan
yararlanarak yapılabilmektedir.
Tablo 2: Madde Ayırt Edicilik İndekslerine göre Madde Değerlendirmesi
Madde ayırt edicilik indeksi

Maddenin değerlendirilmesi

0.40 ve daha büyük

Çok iyi madde

0.30-0,39

Oldukça iyi ama yine de geliştirilebilir

0.20-0.29

Düzeltilmesi ve geliştirilmesi gerekir

0.19 ve daha küçük

Çok zayıf mutlaka çıkarılmalı
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Ölçme teorisinde bireylere uygulanan testlerin temel amacı, bireylerin yetenek ölçeği üzerindeki
yerinin belirlenmesidir. Bilinmeyen bir örtük özelliği ölçmek için kullanılan bir test, her biri örtük
özelliğin başka bir yönünü ölçen N maddeden oluşur. Sınava giren bir bireyin bilinmeyen yetenek
parametrelerini tahmin etmek için testteki maddelerin parametrelerinin sayısal değerlerinin
bilindiği varsayılmaktadır. Bireyin yetenek düzeyleri ile madde parametreleri aynı ölçek üzerinde
yer alır. Test uygulandığında sınava giren bir birey testteki N maddenin her birini yanıtlar ve
bireyin verdiği yanıtlar iki kategorili (0-1) olarak puanlanır. Testteki N madde için verilen 0-1
yanıtlarının listesi Madde Tepki Vektörü olarak isimlendirilir. Madde tepki vektörleri ve testteki
maddelerin parametreleri kullanılarak sınava giren bireyin yetenek parametresine ilişkin
kestirimler yapılır. Yetenek kestiriminde çeşitli yaklaşımlar vardır. Kestirim yapılırken öncelikle
toplam puanların bir fonksiyonu olarak ham puanların mı (toplam puan) yoksa bütün cevapların
örüntüsünün (örüntü puanlama) mü kullanılacağına karar verilmelidir. Örüntü puanlama ile
bireylerin madde cevaplarından yola çıkılarak yetenek düzeyleri tahmin edilmektedir. Bu
yöntemde, aynı sayıda fakat farklı maddeleri doğru cevaplayanlar farklı yetenek tahminine sahip
olabilmektedirler.

Toplam puan ile ise toplam doğru cevap sayıları kullanılarak yetenek

kestiriminde bulunulmaktadır (Thissen ve Orlando, 2001). Bu yöntemde aynı doğru cevap
puanına sahip öğrenciler her zaman aynı yetenek düzeyine sahip olmaktadırlar. Toplam puan,
örüntü puanlamaya göre daha fazla ölçme hatası içerir. Yetenek tahmini yapılırken üç strateji
kullanılı bunlar;En Çok Olabilirlik Yöntemi, Maximum a posteriori (MAP), Expected a posteriori
(EAP). Bu çalışmada en çok olabilirlik yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde bir olabilirlik
fonksiyonu oluşturulur ve bu fonksiyonun yetenek parametresine göre türevinin maksimum
olduğu değer aranır. Bu değer yetenek parametresinin en çok olabilirlik tahmin edicisidir.
Cevaplayıcının madde cevap örüntüsünün olasılığını maksimum yapan θ değerinin bulunmasına
dayanır. Bireysel θ’ lar için MLE bir yetenek tahminidir ve MLE tahminleri uzun testler için
yansızdır. MLE yöntemleri doğal olarak asimptotiktir ve büyük örneklemlerde en iyi sonucu
vermektedir. MLE tahmininin değişkenliği iki bileşenden etkilenmektedir. İlk bileşen yetenek (θ)
değişkenliği ve ikinci bileşen de ölçmedeki hataların değişkenliğidir. Sınava giren grup için ML
tahmininin değişkenliği bu iki bileşenin toplamıdır. ML kestiriminin yaygın olarak kullanılmasının
nedeni, asimptotik tutarlılık ve asimptotik normallik gibi özelliklerinin olmasıdır.
2. Literatür

KTK’nın temelleri 1905 yılında İngiliz psikolog Charles Spearman tarafından atılmıştır.
Spearman’ın hata içeren test sonuçları ile gerçek değer arasındaki ilişkiyi açıklama çabası
KTK’nin temellerini atmıştır. 1916 yılında ise Binet ve Simon tarafından kurama sistematik bir
yaklaşım getirilmiştir. Bu aşamadan sonra kişinin yetenek tahmini önem kazanmaya başlamıştır.
1920’li yıllarda C.Spearman ve arkadaşı W.Brown ile bir testin iki yarısı arasındaki korelasyonun
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ölçeğin tamamını kapsaması için Spearman-Brown yöntemini geliştirmiştir. 1936 yılında Joy Paul
Guilford yazdığı Psychometric Methods adlı kitabında psikofizik yöntemlerden, ölçekleme
tekniklerinden ve faktör analizinden bahsetmiştir. Kuram altın çağını Lord ve Novick zamanında
yaşamıştır. MTK, modern bir psikometrik analiz yöntem gibi düşünülmesine rağmen, MTK’nın
içerik ve metodolojisi uzun zaman önce geliştirilmiştir. L.L. Thrustone 1925 yılında kaleme aldığı
“A Method of Scaling Psychological and Educational Tests” isimli kitabı ile, MTK için kavramsal
temeli ortaya koymuştur. Thurstone’ın arkadaşları da MTK’nın teorik temelini ortaya atmıştır.
Richardson (1936) ve Ferguson (1943), normal ogive modeli tanıtmışlardır. Lawley, normal ogive
modelin istatistiksel analizini genişletmiş ve madde parametreleri için en çok olabilirlik tahminini
ve bu tahminlere lineer yaklaşımları tanımlamışlardır. Fred Lord 1952’de örtük özellik fikrini
ortaya atarak, bu yapının gözlenen test skorundan farkını ortaya koymuştur. Lazarsfeld ise 1950
yılında madde yanıtları arasında gözlenen ilişkinin hesaplanmasında gözlenemeyen örtük bir
değişkenin kullanımını tanımlamıştır (Reeve, 2002; Recklase, 2009; Thorpe ve Favia, 2012). Lord
ve Novick’in (1968) “Statistical Theories of Mental Test Scores” kitabı ölçüm teorisi içinde bir
kilometre taşıdır. Bu kitap, mental test skorlarının istatistiksel teorileri için açıklamalar içerir.
Kitabın diğer yarısı Allen Birnbaum tarafından yazılmıştır ve MTK modellerinin tanımını
yapmaktadır. Daha sonraki yıllarda Thissen, Muraki, Gibbsons ve Mislevy’in içinde bulunduğu
araştırmacılar etkili tahmin yöntemlerini geliştirmişlerdir. Bock, MTK programlarının çoğunda
madde parametrelerini tahmin etmede kullanılan marginal en çok olabilirlik tahmini yöntemine ait
algoritmaları geliştirmiştir. MTK modellerinin gelişiminde Georg Rasch 1960’ da kişi ve madde
parametrelerinin ayrı ayrı tahmin edilebileceği; ama benzer metrik sistem üzerinde
karşılaştırılabileceği istatistik modele ihtiyaç olduğunu ortaya koymuştur. Fischer 1968’de Rasch
modellerini psikolojik ölçümlere uygulayarak kullanımını genişletmiş ve Wright da öğrencilere
bu yöntemi öğreterek gelişimine katkıda bulunmuştur. Andrich, Masters, Douglas ve Wilson isimli
araştırıcılar öğrendiklerini geliştirerek, eğitim ve davranısşal tıp alanında kullanımını
yaygınlaştırmışlardır.
2.1. 1990 Sonrası Gelişmeler

Somer (1998), Kişilik Testlerinde Klasik ve Modern Test Kuramları ile Madde Analizi isimli
çalışmasında Beck umutsuzluk ölçeği örneği alınarak klasik ve modern kurama dayalı madde
analizleri gerçekleştirmiştir. Modern kuramın klasik kurama göre ayrıntılı incelemelere olanak
sağladığı sonucuna varılmıştır. Kelecioğlu (2001), Örtük Özellikler Teorisindeki b ve a
Parametreleri ile Klasik Test Teorisindeki p ve r İstatistikleri Arasındaki İlişki isimli çalışmasında
b parametrelerinin kestirilen değerleri ile geçiş formüllerinden hesaplanan değerlerine ait
korelasyonun a parametresine ait korelasyondan daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.
Bechger vd., (2003), Using Classical Test Theory in Combination with Item Response Theory
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isimli çalışmasında MTK, KTK'nın bir uzantısı olarak sunulmuştur ve her iki teoriden de
kavramların birbiriyle ilişkili olduğu öne sürülmüştür. MTK'nın KTK'nın başarısız olduğu
durumlarda KTK istatistiklerini sağlamak için kullanılabileceği gösterilmiştir. Kan (2006), Klasik
Test Teorisine ve Örtük Özellikler Teorisine Göre Kestirilen Madde Parametrelerinin
Karşılaştırılması Üzerine Ampirik Bir Çalışma isimli çalışmasında araştırma sonucunda elde
edilen bulgular göstermiştir ki; belirtilen iki ölçme teorisine dayalı olarak kestirilen madde
parametreleri ve istatistikleri büyük benzerlik göstermektedir. Çelen (2008), Madde seçiminin iki
kurama göre ayrı ayrı yapılmasıyla oluşan nihai testlerin uygulamasından elde edilen sonuçlar
karşılaştırılmış, elde edilen bulguların, Madde Tepki Kuramının “farklı yollardan aynı sonuçlara
ulaşmanın bir diğer yolu” olduğu görüşünü destekler nitelikte olduğu görülmüştür. Bu bulgular
ışığında geçerli ve güvenilir bir araç geliştirmek için seçilecek kuramın değil, seçilen kuramın
gereklerini yerine getirmenin önemli olduğu vurgulanmıştır. Champlain (2010), A Primer on
Classical Test Theory and Item Response Theory for Assessments in Medical Education isimli
çalışmasında, özellikle MTK'nin varsayımlarının kolayca karşılanamadığı durumlarda veya daha
yerel ortamlarda KTK'yı kullanmanın daha uygun olduğu durumlar vardır sonucuna ulaşmıştır.
Çelen ve Aybek (2013), Öğrenci Başarısının Öğretmen Yapımı Bir Testle Klasik Test Kuramı ve
Madde Tepki Kuramı Yöntemleriyle Elde Edilen Puanlara Göre Karşılaştırılması isimli
çalışmasında Analiz sonuçlarına göre, testteki tüm maddeler her iki kurama göre puanlandığında,
elde edilen puanlar arasındaki ilişki pozitif, oldukça yüksek ve manidar bulunmuştur. Özer Özkan
(2014), Öğrenci başarılarının belirlenmesi sınavından klasik test kuramı, tek ve çok boyutlu madde
tepki kuramı modelleri ile kestirilen başarı puanlarının karşılaştırılması çalışmasında MTK’nın alt
testler ve tüm testler bazında daha az standart hataya sahip olduğu ortaya konmuştur. Akyıldız ve
Şahin (2017), Açıköğretimde kullanılan sınavlardan Klasik Test Kuramına ve Madde Tepki
Kuramına göre elde edilen yetenek ölçülerinin karşılaştırılması Klasik test kuramına ve madde
tepki kuramına dayalı yetenek kestirimleri arasındaki ilişkilerin farklı kitapçıklarda değiştiği
saptanmıştır. İki kurama dayalı yetenek kestirimlerinin benzer olmakla birlikte birbirlerinin yerine
kullanılamayacağı sonucuna ulaşılmıştır.
3. Sonuç

Bu çalışma, Karadeniz Teknik Üniversitesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri bölümü 2. sınıf dersi
olan ve Dr. Öğretim Üyesi Tolga BERBER tarafından verilen Nesneye Yönelik Programlama
dersinin final notları analiz edilerek yapılmıştır. Dersi alan 81 öğrenciye 23 maddelik bir test
uygulanmıştır. Test maddeleri dersin kazanımlarına uygun olarak geliştirilmiştir. Veriler
öğrencilerin maddelere verdikleri yanıtlar doğrultusunda Klasik Test Kuramı ve Madde Tepki
Kuramı yöntemleri ile analiz edilmiştir. Öğrenci ve test başarısı değerlendirmesi yapılırken R
yazılımı kullanılmıştır.
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Tablo 3: KTK’ya göre madde parametreleri ve güvenilirlik katsayıları
Sorular

Güçlük indeksi

Ayırıcılık indeksi

Güvenilirlik

1

0.6790

0.3669

0.9262

2

0.4568

0.3970

0.9258

3

0.2469

0.6064

0.9221

4

0.2469

0.6064

0.9221

5

0.2469

0.6064

0.9221

6

0.6790

0.5734

0.9226

7

0.1852

0.4611

0.9244

8

0.5185

0.6452

0.9213

9

0.4198

0.6525

0.9212

10

0.4321

0.4689

0.9245

11

0.5062

0.6637

0.9239

12

0.5926

0.7211

0.9199

13

0.5926

0.7253

0.9198

14

0.4444

0.6415

0.9213

15

0.4568

0.6817

0.9206

16

0.3827

0.6774

0.9207

17

0.3580

0.5725

0.9226

18

0.3827

0.6774

0.9207

19

0.3827

0.6774

0.9207

20

0.3827

0.6774

0.9207

21

0.6914

0.4159

0.9253

22

0.7407

0.2931

0.9271

23

0.6420

0.2891

0.9276

Tablo 4: MTK’ya göre madde parametreleri, std. hataları ve güvenilirlikler
Sorular

Güçlük
indeksi

Güçlüğün
std. Hatası

Ayırıcılık
indeksi

Ayırıcılığın
std. hatası

Güvenilirlik

1

1,0000

0,6109

0,7717

0,7210

0,9257

2

0,1037

0,6632

0,8862

0,4770

0,9261

3

0,6746

0,9483

2,9901

0,1174

0,9258

4

0,6746

0,9483

2,9901

0,1174

0,9221

5

0,6746

0,9483

2,9901

0,1174

0,9221

6

0,6795

0,9370

2,6832

0,8609

0,9221

7

1,0000

0,8337

1,5099

0,1322

0,9226

8

0,1649

0,9549

3,2169

0,6296

0,9244
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9

0,1245

0,9311

2,5528

0,4211

0,9212

10

0,1653

0,7775

1,2365

0,4490

0,9211

11

0,1298

0,9572

3,3094

0,6057

0,9245

12

0,3087

0,9909

7,3923

0,9074

0,9209

13

0,0994

0,9993

28,8246

0,9462

0,9198

14

0,0483

0,9339

2,6137

0,4684

0,9198

15

0,0132

0,9277

2,4861

0,4917

0,9213

16

0,2730

0,8948

2,0051

0,3664

0,9205

17

0,4433

0,8198

1,4316

0,34644

0,9207

18

0,2730

0,8948

2,0051

0,3664

0,9226

19

0,2730

0,8948

2,0051

0,3664

0,9207

20

0,2730

0,8948

2,0051

0,3664

0,9207

21

1,0000

0,6861

0,9433

0,7469

0,9207

22

1,0000

0,6037

0,7572

0,7825

0,9252

23

1,0000

0,5585

0,6733

0,6753

0,9271

Tablo 5: MTK ve KTK’ya göre yetenek tahminleri ve std. hatalar
YETENEKKTK

STDHATAKT
K

YETENEKMTK STDHATAMTK

-0,5699

6.7620

1,2713

0,6449

0,8828

1,0499

0,6347

-0,1860

2,5082

0,8333

-0,6027

1,7560

0,6972

0,2365

0,1015

0,7186

-0,6414

0,9245

0,6333

1,0394

1,3907

0,6543

-0,0957

1,6220

0,6792

-0,04865

1,9567

0,7283

0,6865

2,4476

0,8207

0,4098

1,6455

0,6822

-0,5087

1,8584

0,7125

-0,2536

2,8137

0,8997

-0,6827

0,1163

0,7156

-0,1706

2,4586

0,8230

0,2437

0,7022

0,6398

0,0188

1,3037

0,6472

-0,0925

0,9945

0,6337

-0,3176

1,0389

0,6344
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-0,0986

1,9786

0,7319

0,0196

0,5110

0,6550

-0,1961

1,5770

0,6737

0,1879

1,7859

0,7015

0,2187

2,1451

0,7613

-0,2439

1,9482

0,7269

-0,5752

1,1653

0,6388

-0,3766

2,1925

0,7702

-0,6348

-0,3114

0,8259

-0,6827

0,8835

0,6337

0,7868

0,6073

0,6462

-0,6827

0,1200

0,7148

0,5287

0,6621

0,6422

-0,4660

1,8497

0,7111

0,1556

2,4420

0,8196

0,5458

0,7453

0,6376

-0,4736

1,4625

0,6612

0,4566

0,6249

0,6448

0,9224

0,3095

0,6809

-0,6348

1,4365

0,6586

1,1563

3,9999

1,1791

0,8847

0,6337

1,1266

1,6442

0,6820

1,0288

0,8445

0,6343

-0,6027

1,6564

0,6836

-0,2971

1,0225

0,6341

-0,6727

1,3118

0,6478

0,6796

2,6307

0,8595

0,2211

2,4265

0,8164

0,1933

0,6830

0,6409

-0,4724

1,5271

0,6680

-0,0433

0,9608

0,6334

0,4312

1,6803

0,6867

-0,6450

2,2124

0,7740

-0,3176

1,1590

0,6385

0,8047

3,6545

1,0951

0,8904

2,1345

0,7594

1,0706

6.7620
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1,0794

1,5690

0,6728

-0,6348

1,7422

0,6952

0,6009

3,8160

1,1341

0,1125

1,6882

0,6878

-0,5752

1,8576

0,7123

0,0138

1,9911

0,7340

-0,0177

1,5685

0,6727

0,9547

3,7438

1,1166

0,8662

1,7460

0,6958

0,2187

1,4287

0,6578

-0,6669

1,5812

0,6742

-0,6762

1,9735

0,7311

-0,6566

3,9999

1,1791

-0,7132

1,6549

0,6834

-0,2706

3,9999

1,1791

-0,6450

1,3964

0,6548

-0,6926

1,4199

0,6570

0,9923

0,6247

0,6449

0,8837

1,4948

0,6645

1,2030

0,4695

0,6595

0,6951

2,2431

0,7798

1,1266

1,5737

0,6733

0,0211

2,7844

0,8932

0,0091

1,6536

0,6832

0,8837

0,7359

0,6381

Tablo 6: Pearson Korelasyonu
Serbestlik
Derecesi

r

p değeri

Güven Aralığı (%95)

79

0.0496

0.6595

(-0.1705, 0.2651)

Tablo 7: İlişkili Örneklem t Testi
Serbestlik Derecesi

t istatistiği

p değeri

Güven Aralığı (%95)

80

-12.8183

4.351834e-21

(-1.7759, -1.2986)
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Analiz sonucunda KTK ve MTK yöntemleriyle yapılan analizler sonucunda madde güçlük indekslerine
bakıldığında 6, 17 ve 22 nolu maddeler haricinde tüm maddelerin farklı sınıflarda olduğu görülmektedir.
Farklı sınıflarda ölçülen bu madde parametreleri için hangi kuramın daha objektif ve hassa ölçüm yaptığı
konusunda ise parametreler için hesaplanan ölçümün standart hatalarına bakılmalıdır. Klasik kuram için bu
değer 6.7620 dir ve tüm kişi ve madde tahminleri için sabittir. Bu özellik Klasik kuramın sınırlılıklarından
biridir. Modern kuram için standart hatalar incelendiğinde Klasik kurama göre oldukça küçük oldukları
görülmektedir. Bu bağlamda, Madde Tepki Kuramının Klasik Test Kuramından daha hassas ve objektif
ölçümler yaptığı söylenebilir. Ayrıca yetenek parametrelerinin her iki kuramdan kestirilen değerleri için de
standart hatalar karşılaştırıldığında Madde Tepki Kuramının Klasik kurama göre daha gerçek kestirimler
yaptığı söylenebilir. Bunlara ek olarak, yetenek kestirimleri arasındaki göreli uyumu belirtmek için Pearson
korelasyon katsayısı incelenmiş Klasik kuram ile Modern kurama dayalı yetenek kestirimleri arasında
uyum yoktur sonucuna ulaşılmıştır. Son olarak ise, iki kuram arasındaki mutlak uyumu saptamak amacıyla
kuramlardan kestirilen yetenek tahminleri ilişkili örneklem t testine tabi tutulmuştur. Buradan elde edilen
sonuçta ise iki kurama dayalı hesaplanan yetenek kestirimleri arasında fark olduğu saptanmıştır.
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Önem Örneklemesi ile Risk Tahminlemesinin Varyansının Azaltılması
Hatem ÇOBAN1
İpek DEVECİ KOCAKOÇ2
Şemsettin ERKEN3
Mehmet Akif AKSOY4
Özet

Günümüzde risk ölçümü ve risk yönetimi, çeşitli ekonomik nedenler sebebiyle büyük önem
taşımaktadır. Riskin doğru ölçülmesi için birçok yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden
uygulanması ve anlaşılması en kolay olanı riske maruz değer(RMD) yöntemidir. Bu
çalışmada hedeflenen, RMD hesaplama yöntemlerinden delta-normal metot, tarihsel
simülasyon metodu, Monte Carlo metodu ve önem örneklemesi yöntemini 1993-2003
yılları arasında S&P indeksine uygulayarak hangi metodun daha etkin olduğunu araştırmak
ve yatırımcıya yol göstermektir.
Anahtar Kelimeler: Önem Örneklemesi, Riske Maruz Değer, Monte Carlo Simülasyonu
JEL Sınıflaması: C15, C83, C81, G32, C63

Reducing Variation of Risk Estimation By Using Importance Sampling
Abstract

In today's world, risk measurement and risk management are of great importance for
various economic reasons. Many methods have been developed for accurate measurement
of risk. The easiest of these methods is the Value at Risk (VaR) method. The aim of this
study is to demonstrate the usage of delta normal method, historical simulation method,
Monte Carlo simulation and importance sampling to calculate the value at risk and Show
which method is more effective by applying them to S&P index between 1993 and 2003.
Keywords: Importance Sampling, Value at Risk, Monte Carlo Simulation
JEL Classification: C15, C83, C81, G32, C63

1. Giriş

İnsan yaşamının başlangıcından bu yana dış etkenlere karşı korunma içgüdüsü, zamanla birlikte
gelişmiştir. Bu gelişme, insan yaşamının her alanına entegre olmuş ve giderek yayılmıştır.
Bahsedilen bu alanlardan biri ve belki de ilk akla geleni finans alanıdır. Her alanda olduğu gibi
finans piyasalarında risk çok önem teşkil eden bir pozisyona sahiptir. Bu önemi sebebi, kurumsal
veya bireysel bir kimliğe sahip olup olmama noktasında fark etmeksizin riski tahmin etmek,
mümkünse azaltmak ve en doğal hali olarak risk içeren durum ve koşullara karşı hazırlıklı
olmaktır.
Dünya 2007 ile 2009 yılları arasında, 1930'lu yıllardan bu yana yaşanan en büyük finansal krizi
gördü. Alt kriz, likidite krizi, kredi krizi ya da bankacılık krizi gibi diğer unsurların yanı sıra,
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3
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birçok banka ve diğer mali kurumların bütünlüğü bu dönemde ciddi biçimde tehlikeye atılmış ve
bunlardan birkaçı gerek dış gerekse devlet desteği gerektirmiştir (de Vooys, 2012, s.2). Kriz dünya
bankacılık sisteminin nispeten kırılganlığını göstermiş oldu ve bu gelişmeler, daha etkin bir risk
yönetimi yapılmasını gerektirmiştir. Bu bağlamda risk ölçümü için yeni teknikler, bir takım
modeller geliştirildi ve bunlar içerisinde en yaygın ve kullanımı kolay olanı Riske Maruz Değer
yöntemidir.
Riske Maruz Değer, normal piyasa koşulları altında bir yatırımın belirli bir güven düzeyinde,
belirli bir zaman sürecinde meydana gelebilecek en yüksek zararı ölçen bir yöntemdir. Zararı tek
bir sayı olarak vermesi yatırımcılar açısından daha anlaşılır ve kolay geldiği için sıkça
uygulanmaktadır(Yıldırım ve Çolakyan, 2014, s.2). Bu teknik ve modellerin birçoğu, çeşitli risk
ölçütlerinin kolayca hesaplanmasına izin veren, matematiksel olarak ulaşılabilir oldukları için
popülerdi. Daha gerçekçi (ve karmaşık) modeller çoğu zaman, ilgilenilen nicelikleri tahmin etmek
için Monte Carlo yöntemlerini gerektiren önemli bir hesaplama maliyetine sahiptirler (Brereton
vd., 2012, s.1).
Kredi risk ölçümlerinin verimli tahmini, küçük miktarların tahmin edilmesini gerektirdiği için
genellikle hesaplama açısından zor ve maliyetlidirler (Brereton vd., 2012, s.4). Nadir gerçekleşen
olay simülasyonlarında kuyruk olasılıkları tahminlenirken, bilinen sade Monte Carlo simülasyonu
verimsiz hale gelmektedir. Bu nedenle, kurumsal kredi portföylerindeki kredi riskinin doğru olarak
ölçülmesi için Monte Carlo simülasyonu kullanıldığında, tahminleyicinin varyansının
küçültülmesi gereklidir. Bunun için yaygın olarak kullanılan bir yöntem, önem örneklemesidir.
Önem örneklemesinin ardındaki düşünce, bir simülasyondaki rassal değişkenlerin belirli
değerlerinin, tahmin edilen parametrede diğerlerine göre daha fazla etkiye sahip olmasıdır. Bu
"önemli" değerler, daha sık örnekleme ile vurgulanırsa, o zaman tahmin edici varyansı azaltılabilir
(de Vooys, 2012, s.23). Önem örneklemesi simülasyonunun uygulanmasında temel konu, girdi
değişkenlerinin önemli bölgelerini teşvik eden sapmalı(veya ötelenmiş) dağılımın seçilmesidir.
Bunun için optimal sapmalı dağılımın seçimi oldukça önemlidir. Literatürde ilgilenilen olayların
normal dağılım gösterdiği durumlar için örnekleme yapılan dağılım ötelenmiş normal dağılım
veya uniform(tekdüze) dağılım olduğu sıklıkla görülmektedir.
Bu çalışmada hedeflenen, RMD hesaplama yöntemlerinden delta-normal metot, tarihsel
simülasyon metodu, Monte Carlo metodu ve önem örneklemesi yöntemini 1993-2003 yılları
arasında S&P indeksine uygulayarak hangi metodun daha etkin olduğunu araştırmak ve böylelikle
yatırımcıya yol göstermektir.
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2. Literatür

RMD yöntemi, belli bir olasılık ölçeğinde ve belli bir zaman aralığında oluşabilecek en yüksek
riski veya zararı bir güven aralığı çerçevesinde gösteren yöntemdir. Bahsedilen risk veya kayıp
davranış olarak genellikle şiddetli bir asimetrik bir karaktere sahiptir. Bu asimetrik karakterin
önemli sebeplerinden biri olarak, riskin ölçüleceği unsurlar arasındaki korelasyon gösterilebilir.
Bu durumdan dolayı, kredi riski ve diğer finansal araçların davranışlarının belirlenmesine ilişkin
analizlerde, Monte Carlo(MC) simülasyonu oldukça önemli bir yere sahiptir. Morokoff (2004,
s.1626) çalışmasında, risk ve kayıp karakteristiğinin ortaya konulması ve bu davranışa ilişkin
dağılımın elde edilmesi noktasında MC simülasyonunun önemini belirtmiştir.
Bahsedilen risk ve kayıp, olasılık anlamında genel olarak düşük seviyede olduklarından nadir
gerçekleşen durumlardır. Bundan dolayı, bu durumda beklenti şartlı bir beklentidir ve hesaplama
maliyeti işlem ve zaman anlamında yüksek olmakta ve aynı zamanda tahminlemeye ilişkin
değişkenliğin artmasına sebep olmaktadır. Bu noktada, değişkenliği anlamlı bir şekilde düşürecek
işlem yükünü azaltmak adına geliştirilen tekniklerden biri olan önem örneklemesi kavramı ile
karşılaşılmaktadır. Önem örneklemesine ait en erken tanımlamalar Kahn (1950a, 1950b)
tarafından yapılmıştır. Optimal önem(yada öneri) dağılışı için en ünlü sonuç Kahn ve Marshall
(1953) tarafından verilmiştir. Finans alanında risk ölçümüne bu tekniği ilk olarak Glasserman v.d
(1999a, 1999b) uygulamışlardır. Glasserman ve Li (2005, s.1650), kayıp olasılıklarının varyansını
düşürmek için önem örneklemesi yöntemini önermiş ve yine Glasserman (2005), kayıp dağılımı
kesikli olduğunda Glasserman ve Li’nin önerdiği bu yönteme ilişki önem örneklemesi
tahminleyicileri geliştirmiştir. Önem örneklemesi yönteminin önerildiği bir diğer çalışmada,
Bassamboo v.d. (2008, s.600), önem örneklemesi yönteminin, MC simülasyonu ile
karşılaştırıldığında asimptotik olarak etkin olduğu ortaya koyulmuştur. Kayıp dağılımı sürekli
olduğunda ise Liu (2010, s.2774), simülasyonla üretilmiş gözlemleri 1 olasılıkla spesifik bir
bölgede toplama amacıyla ortaya koyan kısıtlı önem örneklemesi yöntemini önermiştir. Müller
(2016, s.11), önem örneklemesi yöntemini kullanarak, kayıp olasılıklarının varyansının azaldığını
ve böylece MC simülasyonundan daha etkin tahminleyiciler elde edildiğini ortaya koymuştur.
3. Yöntem

Literatürde kabul edilen RMD hesaplamasında kullanılan dört önemli parametre vardır. Bunlar
güven düzeyi, elde tutma süresi, finansal varlıkların getirilerinin dağılımı ve portföy çeşitliliğidir.
Güven Düzeyi: Literatürde RMD hesaplamalarında %95 ve %99 seviyelerinde ki güven düzeyleri
yer almaktadır. Burada getirilerinin normal dağıldığı varsayımı yapılmaktadır. Güven düzeyi
arttıkça RMD de artmaktadır (Bolgün ve Akçay, 2005, s.393).
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Elde Tutma Süresi: Varlıkların ne kadar süre ile piyasada duracağını göstermektedir ve bu süre ile
RMD arasında doğru orantılıdır. Süre uzadıkça beklenen fiyat değişikliği de o kadar yüksek
olacaktır (Sertler, 2003, s.40).
Finansal Varlıkların Getirilerinin Dağılımı: RMD hesabı için varlıkların getirilerinin normal
dağılıma uyduğu varsayımı yapılmaktadır. Ancak pratikte normal dağılım göstermeyebilir.
Portföy Çeşitliliği: Yatırımcılar, portföylerini oluştururken çeşitlendirme yaparak risklerini
azaltma imkanları bulunmaktadır. Bu aşamada kullanılabilecek yöntem, Markowitz tarafından
ortaya atılan “Ortalama Varyans Modeli”dir (Yıldırım ve Çolakyan, 2014, s.8). Riske maruz değer
basit olarak aşağıdaki formülle hesaplanır;

RMD  P.z . T .s
P:portföy değeri, T: elde tutma süresi, z : güven düzeyi, s: getirilerin standart sapmasıdır.
Literatürde sıklıkla kullanılan Riske maruz değer hesaplama yöntemleri aşağıdaki biçimde
özetlenebilir:
3.1 Delta Normal Metot

Bilinen en basit hesaplama yöntemidir. Normallik varsayımı altında z değerleri kullanılarak
RMD hesaplanır.
Şekil 1: Normallik Varsayımı Altında VaR Değerleri

Kaynak: Danielsson, J., (2011). Financial Risk Forecasting: The Theory and Practice of Forecasting Market Risk,
with Implementation in R and Matlab, Wiley&Sons Inc:UK, s.128

3.2 Tarihi Simülasyon Yöntemi

Bu yöntemde tarihi piyasa verilerinden senaryolar üretilmektedir. Risk faktörlerindeki tarihi
değişimler kullanılarak portföy değerlenmektedir. Buna bağlı olarak portföyün kar/zarar dağılımı
hesaplanır. Bu modelde getirilerin normal dağılması gibi bir varsayım yoktur. Volatilite,
korelasyon ya da başka parametrelerin hesaplanmasına gerek yoktur. Model riski olasılığı çok
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düşüktür. Tarihi simülasyon yöntemindeki eksiklik, kullanılan veri setinin içine yansıtılmayan
durumların tamamen göz ardı edilmesidir (Akın ve Akduğan, 2012, s.227).
Şekil 2: Tarihi Simülasyon için VaR Değeri

Kaynak: Danielsson, J., (2011). Financial Risk Forecasting: The Theory and Practice of Forecasting Market Risk,
with Implementation in R and Matlab, Wiley&Sons Inc:UK,, s.135

3.3 Monte Carlo Simülasyonu Yöntemi

Bu yöntem tarihi simülasyon yöntemine benzemektedir. Ancak Monte Carlo yönteminin farkı,
senaryoların gerçek geçmiş verilere bağlı olarak değil, belli bir dağılımdan türetilmesidir. Monte
Carlo simülasyonunda fiyatlardaki olası değişimleri yansıtan bir istatistiki dağılım seçilerek gerçek
olmayan rassal veriler kullanılmaktadır (Yıldırım ve Çolakyan, 2014, s.11). En kapsamlı ve en
güçlü riske maruz değer hesaplama yöntemi olarak bilinmektedir. Ancak tahminlemede söz
konusu varyans büyüktür ve etkin tahminleme yöntemi olarak tartışma konusudur.
3.4 Önem Örneklemesi

Her ne kadar MC yöntemi önemli olsa da etkin değildir. Önem örneklemesi yöntemiyle varyans
değeri küçültülmekte ve daha etkin tahminleyici elde edilmektedir.
Glasserman (2003, s.255) önem örneklemesinin teorik yapısından söz etmiştir. Burada ise bu
varyans azaltma metodunun temel öğelerinden bahsetmek yerinde olacaktır. X , R d değerli rassal
değişkeni f olasılık yoğunluğuna sahip olsun. h : R d  R biçiminde tanımlanan bir fonksiyon
olduğunu varsayalım. Bu durumda E  h  X   değerini bulunmak istenirse, beklenen değer
operatörü tanımından,
I  E h  X    h( x) f ( x)dx

(12)

olur. Bu durumda standart Monte Carlo tahmincisi,
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1
IˆMC 
N

N

h X 

(13)

i

i 1

şeklindedir (Glasserman, 2003, s.255-257). Burada X i gözlemleri, f yoğunluğundan çekilmiş
bağımsız örneklerdir. Bu tahminci çoğu durumda etkin değildir. Dolayısıyla, ölçü değişikliği
kullanarak “önemli” sonuçlara daha fazla ağırlık verip örnekleme verimliliğini artırılmalıdır
(Glasserman, 2003, s.255-257).
Şekil 3: Önem Örneklemesi

R d de tanımlı x  R

d

için f  x   0  g  x   0 koşulunu sağlayan yeni bir g olasılık

yoğunluk fonksiyonu (önem örnekleme dağılışı) göz önüne alınırsa (1) ifadesi aşağıdaki şekilde
yazılabilir;



I  h  x

f  x

g  x

g  x dx

(14)

elde edilen bu son eşitlik aslında g yoğunluğuna sahip dağılış altında beklenen değer olarak
yorumlanabilir. Böylece (3) eşitliği beklenen değer operatörü kullanılarak yazılırsa:


f  X 
I  E h  X 

gX 


(15)

elde edilir. (4) eşitliğindeki şans değişkeni X , g yoğunluğuna sahiptir. Eğer X1 , X 2 ,
dağılışından çekilmiş bağımsız örnekler ise, g ile ilişkili önem örnekleme tahmincisi;
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N
ˆI  1  h  X  f  X i 
IS
i
N i 1
g  Xi 

(16)

biçiminde tanımlanır (Glasserman, 2003, s.255-257). Burada f  X i  g  X i  ağırlığına(oranına)
olabilirlik oranı (likelihood ratio) veya

X i noktasındaki Radon-Nikodym türevi denir

(Glasserman, 2003. s.255-257). E  IˆIS   I olduğu da açıkça görülmektedir. IˆIS tahmincisinin
asimptotik varyansı (6) eşitliği ile verilmektedir.
2
2

 h2 1  h  x  f  x 
ˆ
Var I IS 
 
dx  I 2 
N N 
g  x


 



(17)

Seçilecek olan g öneri dağılışı önem örneklemesinin başarısı doğrudan etkilemektedir. Çünkü (6)
eşitliğindeki varyansı küçültmek için

g  x   h  x  f  x  olmalıdır (Glasserman, 2003). Aksi

takdirde g  x  , (6) eşitliğinin pay kısmından daha yavaş bir yakınsama sergilediğinde

 

Var IˆIS   olur. Bu durum amaçtan oldukça uzaklaştırmaktadır. Bunun gerçekleşmediğinden

emin olmanın bir yolu, f  x  sıfır olmayan tanım kümesine sahip olduğu sıfır olmayan domainle
bir

g  x  örnekleme dağılımı seçmektir. Bu durumda

f  x  ’i kapsayan bir g  x  , (

f  x   kg  x  , k  R ) seçmek varyansın büyümemesini garanti etmektedir.
Bu çalışmada 1993-2003 yılları arasında S&P indeksine ait tanımlayıcı istatistikler sunulmuş ve
yukarıdaki yöntemler uygulanmıştır. Veriler için gerçekleştirilen simülasyon sayıları {10, 100,
1000, 10000} olarak belirlenmiştir. Güven düzeyleri %99 ve %95 alınmış, elde tutma süreleri 1
ve 10 gün olarak hesaba katılmıştır. Çalışma için gerekli kodlar ve hesaplamalar MATLAB r2018a
9.4 ortamında yazılmış ve sonuçlar raporlanmıştır.
4. Analiz ve Bulgular

1993-2003 yılları arasında S&P 500 indeksine ait histogram şekil 4’te gösterilmiştir. Bu verilere
ait bazı tanımlayıcı istatistikler ise tablo 1’de sunulmuştur.
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Şekil 4: 1993-2003 Yılları Arasında S&P 500 İndeks Histogramı

Tablo 1: S&P 500 İndeksine Ait Bazı Tanımlayıcı İstatistikler

Min.

-0.06866

Ortalama

0.00037

Maks.

0.05732

Mod

0.00038

1. Kartil

-0.00492

Std. Sapma

0.01087

2. Kartil

0.00034

Çarpıklık

-0.01938

3. Kartil

0.00586

Basıklık

6.43933

Şekil 5: Gelirler İçin Oluşturulan Normallik Grafiği

Tanımlayıcı istatistikler ve normallik grafiği incelendiğinde verilerin normal dağılmadığı,
leptokurtik bir yapıda ortaya çıktığı açıkça görülmektedir. Bu durumda üçüncü bölümde sözü
edilen yöntemler bu verilere uygulanmıştır 5000 birimlik bir portföy değeri için delta normal
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metodunun sonuçları tablo 2’de ve tarihi simülasyon metodu için sonuçlar ise tablo 3’de
gösterilmiştir. Tablo 2 incelendiğinde yatırımcının %99 güven düzeyinde 1 günde kaybedeceği en
fazla miktar (RMD) 126.76 birim iken, %95 güven düzeyinde 1 gün için kaybedeceği en fazla
miktar 89.46 birimdir.
Tablo 2: Delta Normal Metot İçin RMD Değerleri
%99

%95

T=1

126.70637

89.45578

T=10

400.68074

282.88406

Tablo 3: Tarihi Simülasyon Metodu İçin RMD Değerleri
%99

%95

T=1

138.04435

89.50708

T=10

436.53456

283.04625

Tarihi simülasyon metodunda ise dağılış varsayımı olmadığından p. kartile dayanan bir hesaplama
söz konusudur. Veriler en az getiriden en yüksek getiriye kadar sıralanıp ilgili güven düzeyindeki
kartil değerleri hesaplanarak RMD elde edilir. Bu yöntemle hesaplanan RMD değerleri
incelendiğinde %99 güven düzeyinde 1 günde kaybedeceği en fazla miktar 138.04 birim iken, %95
güven düzeyinde 1 gün için kaybedeceği en fazla miktar 89.51 birimdir.
Monte Carlo simülasyonu için örneklem hacmi(n) her bir simülasyonda 100 olarak belirlenmiş
ayrıca portföy değeri yine 5000 birim olarak alınmıştır. Simülasyonu gerçekleştirmek için bu
yöntemde dağılış varsayımı yapmak gereklidir. Dolayısıyla tüm simülasyon sayıları için verilerin,
ortalaması 0 ve varyansı 1 olan normal dağılıştan geldiği varsayımıyla türetilmiş ve (2) eşitliği ile
hesaplamalar gerçekleştirilmiştir.
Tablo 4: Monte Carlo Metodu için RMD değerleri
N

10

100

1000

10000

IˆMC

0.02600

0.02210

0.02200

0.02226

0.00013

0.00019

0.00020

0.00025



Var IˆMC



RMDtMC
1

105.66842 109.42369 109.32067 108.82248

RMDtMC
10

334.15291 346.02809 345.70232 344.12690
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Şekil 6: Monte Carlo Simülasyonu

Tablo 4 incelendiğinde, yatırımcının %99 güven düzeyinde 1 günlük RMD değeri, N=1000 ve
10000 değerleri için sırasıyla, 109.32 ve 108.82 birimdir. Ayrıca Simülasyon sayıları arttığında
Monte Carlo tahminleyicisinin varyansı artmaktadır.
Önem örneklemesi için ise benzer bir algoritma takip edilmektedir. Fakat burada nadir olayları
temsil ettiği düşünülen “öneri(g(x))” dağılış varsayımı gerekmektedir. Nadir olayları daha çok
vurgulamak için seçilen g  x  dağılışı, ortalaması -2 ve varyansı 1 olan normal dağılıştır. h  x 
ise indikatör fonksiyondur. Şekil 7’de bu fonksiyonlar ve önem örneklemesi gösterilmiştir.
Bu argümanlar kullanılarak %99 güven düzeyi için RMD değerleri tablo 5’te özetlenmiştir.
Önem örneklemesi ile yatırımcının %99 güven düzeyinde 1 günlük en fazla kaybedeceği miktar,
N=1000 ve 10000 değerleri için sırasıyla, 108.73 ve 108.75 birimdir. Tablo 5’te yatırımcıya daha
etkin bir tahminleyici sunulduğu görülmektedir. Çünkü simülasyonlar boyunda elde edilen
varyans değerleri tablo 4 ile kıyaslandığında yaklaşık 10 kat daha küçüktür. Ayrıca MC tahmincisi
iyi bir yakınsamayı 10000 iterasyonda sağlaya bilmekteyken, IS tahmincisi ile bu yakınsama
yaklaşık 10 kat daha az iterasyonda başarabilmektedir. Dolayısıyla işlem hacmi açısından
tasarrufludur.
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Tablo 5: Önem örneklemesi için RMD değerleri
N

10

100

1000

10000

IˆIS

0.02106

0.02224

0.02277

0.02275

Var IˆIS

 

0.000014

0.000012

RMDtIS1

110.51593 109.01598 108.73225 108.75535

RMDtIS10

349.48206 344.73880 343.84157 343.91461

0.0000113 0.0000101

Şekil 7: Önem Örneklemesi

Risk ölçümlerinde esas olan, RMD sonuçların fazla olmasına değil, gerçek etkin sonucu
verebilecek ölçümleri dikkate almaktır.
5. Sonuç ve Öneriler

Finansal kurumlar, bankalar ve yatırım danışmanlarının içinde oldukları piyasanın şartlarını göz
ününde bulundurarak risk yönetimini en iyi şekilde yapması beklenmektedir. Günümüzde finans
alanında genel yapıyı bozan nadir olaylar gerçekleşmektedir. Nadir olaylar dağılışların sadece sol
kuyrukları değil sağ kuyruklarında da olabilir. Bu gibi durumlarda yatırımcıya gerçek riski
yansıtmak oldukça önemlidir. Bu yüzden önem örneklemesi çözüm için aranan adreslerden biridir.
Yatırımcı bu sayede yanıltıcı istatistik değerinden dolayısıyla fazla kayıptan kurtulmuş olacak ve
rasyonel bir karar vermiş olacaktır.
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Sosyal Medya Kullanıcıları ile Kullanmayanlar Arasındaki Finansal Bakış Açısının
Belirlenmesi: Twitter Örneği
Gözde BOZKURT 1
Şevket Işıl AKGÜL 2
Özet

İnsanoğlu için vazgeçilmez olgulardan birisi olarak önemi gittikçe artan, yazılı, sözlü
vb. çeşitli şekillerde ortaya çıkan iletişim, günümüzde kitle iletişim araçları kapsamında
bir takım cihazlar ve platformlar aracılığıyla sağlanmaktadır. İnternet kullanımının
başlaması ve oldukça hızlı bir ivmeyle yaygınlaşmasından sonra, iletişimde “Bilgi Çağı”
olarak isimlendirilen döneme girilmiştir. Sürekli ilerleme içerisinde olan teknolojiyle
birlikte, bireyler arası tek taraflı iletişime çift taraflılık özelliği getiren yeni medya
kavramı da hayatımıza girmiştir. Yeni medya araçlarında internetin aktif kullanımı
sonucu, birey-birey, kurum-kurum, birey-kurum vb. şekillerde kurulan iletişim sosyal
medya platformları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu platformlar aracılığı ile
herhangi bir kullanıcının diğer tüm kullanıcılara çevrimiçi ortamlar aracılığı iletişim
kurması olanaklı hale getirilmiştir. Günümüzde önemli bir iletişim kaynağı haline gelen
sosyal medya platformları, ticaret, reklamcılık, pazarlama, sağlık, gazetecilik, sanat,
akademik, finans vb. pek çok alanda etkilerini gösterdiğinden ve inovatif düşünme
yöntemlerini zorunlu hale getirdiğinden üzerinde durulması ve analizler yapılması
gereken bir alan haline gelmiştir. Özellikle gelişen teknolojiyle birlikte, pek çok alanda
olduğu gibi finans alanında da bireylerin alternatifleri genişlemekte ve artan imkânlara
erişimi çok daha kolay olmaktadır. Fakat artan bu çeşitlilik ile birlikte, bireylerin
özellikle yatırım araçlarını değerlendirmelerinde ve karar vermelerinde söz konusu
olmaktadır. Bu nedenle günümüz literatüründe, sosyal medya platformlarını kullanan
bireylerin finansal okur-yazarlık durumlarının ele alındığı çalışmalar yer almaktadır.
Bunun yanı sıra sosyal medya kullanıcısı bireylerin bu platformlardaki finansal
davranışlarının ele alınarak finans piyasaları ile ilişkilendirildiği pek çok çalışma da
mevcuttur. Ancak ilgili çalışmalar incelendiğinde genellikle, sosyal medya kullanıcısı
olmayan bireylerin çalışma dışı bırakıldığı görülmüştür. Bu nedenle bu çalışmada,
sosyal medya kullanıcısı olan ve olmayan bireyler arasında finansal bakış açısı
farklılıkları ve/veya benzerliklerinin bir anket çalışması ve çeşitli istatistiksel analizler
aracılığı ile incelenmesi amaçlanmıştır. Böylece, sosyal medya platformları aracılığı ile
yapılacak çalışmalara kaynak niteliğinde olabilmesi hedeflenmiştir. Elde edilen
sonuçlar doğrultusunda, sosyal medya platformu kullanıcılarının finansal
davranışlarının ve sosyal medya platformlarında finansal davranış eğilimlerinin
incelenmesinin mümkün olduğu düşünülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Twitter, Finansal Bakış Açısı
JEL Sınıflaması: C12, A12, C83

Determining the Financial Perspective Between Social Media Users and Non- Users:
Twitter Case
Abstract

As a person who is indispensable for human beings, the increasing importance of
written, oral and so on. The communication that emerges in various forms is now being
provided through a number of devices and platforms within the scope of mass media.
After the use of the Internet began and spread rapidly, it was called "Information Age"
in communication. Along with the technology that is constantly progressing, new media
1
2
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concept introducing unilateral communication bi-sidedness between individuals has
also entered into our life. The end result of active use of the internet in new media is
individual, individual, institution-institution, individual-institution and so on. The
communication established in the forms is carried out through social media platforms.
Through these platforms, it has become possible for any user to communicate with all
other users through online environments. Today, social media platforms, which have
become an important source of communication, are used in the fields of trade,
advertising, marketing, health, journalism, art, it has become an area that needs to be
analyzed and emphasized because it has shown many field effects and makes innovative
thinking methods compulsory. Especially with the developing technology, as in many
areas, the alternatives of the individuals are expanding in the field of finance and access
to the increased opportunities becomes much easier. But with this increasing diversity,
it is also difficult for individuals to evaluate investment tools and to make decisions. For
this reason, in the current literature, studies on the financial literacy situations of
individuals using social media platforms are included. In addition to this, there are many
studies in which social media users' financial behaviors in these platforms are addressed
and associated with financial markets. However, when studies are examined, it is
generally seen that non-social users are left out of work. Therefore, in this study, the
differences and / or similarities of financial viewpoints between individuals with and
without social media were investigated through a survey study and various statistical
analyzes. It was aimed that this research could be a resource for the work to be done
through social media platforms. Based on the results obtained, it is thought that it is
possible to examine financial behaviors of social media platform users and financial
behavior tendencies in social media platforms.
Keywords: Social Media, Twitter, Financial Perspective
JEL Classification: C46, L86, M31

1.Giriş

Günümüzde, telekomünikasyon ve bilgisayar sistemlerinin iç içe geçtiği bir iletişim ağı
kullanılmaktadır (Gorman, McLean, 2005: 11). Bu bütünleşme ile medyanın tek bir ortam
haline dönüşmesi “yöndeşme (convergency)” olgusunu meydana getirmiştir. Bu olgunun
temelinde ise “sayısallaşma ilkesi” yer almaktadır. Bu ilkeye göre, ses, görüntü veya metinlerin
sayısal şeklinin, bilgi sürecinde birleştirilmesidir. Sayısallaştırılan veriler bu ilke sayesinde her
iki medyanın da araçlarını tek bir ortamda birleştirmeyi sağlamaktadır (Pavlik, 1998:134).
Yöndeşme kavramı, sadece internet üzerinden sağlanan iletişimle sınırla kalmamakla birlikte
hayatın pek çok alanını da etkilemektedir. Ticaretin “e-ticaret”, finans hizmetlerinin “e-finans”,
kamu hizmetlerinin “e-devlet” vb. elektronikleşmesi ile pek çok sektör de bu süreçten
etkilenmektedir (Dilmen ve Öğüt, 2006: 5-6). Günümüzde ise, bu olgu en çok “İnternet” kanalı
ve bu kanal üzerine kurulu olan sosyal medya platformları üzerinde etkilidir. Bu çalışmanın
amacı ise, sosyal medya platformlarından olan ve özellikle haber içerikli paylaşımların sıklıkla
yer aldığı Twitter’da, mevcut hesabı bulunan bireyler ve bulunmayanlar arasındaki finans bakış
açıları arasındaki benzerlik ve farklılıkların ortaya çıkarılmasıdır. İlgili yazında genellikle
sosyal medya platformlarındaki finansal okuryazarlık ve finansal davranışların araştırıldığı
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görülmektedir. Bu çalışmada ise sosyal medya kullanıcısı olan ve olmayan bireyler arasındaki
finansal bakış açısı değişimlerinin görülebilmesi hedeflenmiştir.
2.Literatür

Bu alanda çalışma yapanlardan Blom (2013), duygusal içerikli tweetlerin iki ve üç gün sonra
hisse senedi iadelerinde düşüşe, negatif tweetlerin ise borsadaki düşüşe neden olduğu sonucuna
ulaşırken Dey (2014), günlük hisse senedi fiyatındaki değişimler ile tweetlerin duyarlılık analizi
kullanılarak hesaplanması sonucu, tweetlerdeki değişimler ile fiyatlar arasında anlamlı bir ilişki
olduğu ortaya koymuştur. Peatfield (2016), davranışsal finans kapsamında yatırımcılar üzerinde
iyi haberlerin kötü haberlere göre daha az etkili olduğunu belirlemiş iken Bukovina (2016),
artan sosyal medya faaliyetleri ile ticaret ve hisse senetleri fiyatlarının hacmi arasında negatif
etkileşim olduğunu belirlemiştir. Bartov, Faurel ve Mohanram (2018) ise, hisse senedinin
gelecekteki beklentilerini ve değerlerini değerlendirirken bireysel tweetlerdeki toplam fikirlerin
dikkate alınmasının gerekliliğinin önemi üzerinde durmuşlardır. Günümüzde özellikle sosyal
medya kanalları aracılığı ile finansal bilgilerin elde edilmesi sonucu, finansal okuryazarlık ile
ilgili pek çok çalışma gerçekleştirilmektedir. Bunun için finansal okuryazarlık tutum ve
davranış ölçeği geliştirilmiştir. Ancak yapılan yazın taraması sonucunda, sosyal medya
alanında yapılan çalışmaların ele alınışı açısından özellikle Türkiye yazınında önemli eksiklik
olduğu görülmüştür.
3.Çalışma Metodu

Çalışmanın ana kütlesini 2018 yılında ulaşılabilen internet kullanıcıları oluşturmaktadır. Ana
kütleye uygun belirlenen örneklem için ise, ankette yer alan 16 madde başına 10’ar gözlem
gerekliliği sonucu 160 kişilik bir örneklemle çalışılması gerektiği ifade edilebilir. Ancak
burada, bu rakamın üzerine çıkılarak 200 kişilik bir örneklem ile analizler yapılmıştır. Ana
kütleyi temsilen örneklem kitlesini ise 18 yaş üstünde olma zorunluluğuyla kolayda örnekleme
yöntemiyle, farklı sosyal ve ekonomik yapıdaki 200 birey oluşturmaktadır. Örneklemde yer
alan 100 birey sosyal medya platformlarından Twitter’da mevcut hesabı bulunanlar, diğer 100
birey ise mevcut hesabı bulunmayanlardan oluşmaktadır. Twitter kullanan ve kullanmayan
bireyler için hazırlanan anket formları Ekler bölümünde sunulmuştur. Elde edilen veriler
SPSS-18 programı aracılığı ile analiz edilmiştir.
Ancak çalışma kısıtlarından bir tanesi, çevrimiçi sistem aracılığıyla yapılması nedeniyle sadece
bilgisayar ve mobil cihaz kullanımı olan bireylerin katılımına neden olması durumunun
meydana gelmesidir. Bu kısıt, anket içerisinde yer alan Twitter’da mevcut hesabı olmayan
bireyler açısından göz önünde bulundurulmaktadır. Diğer bir kısıt ise, örneklemin 200 kişiden
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oluşmasıdır. Ayrıca anket çalışmasının farklı bir zamanda ve farklı bir kitleye yapılması
durumunda sonuçların değişebileceği ihtimali göz ardı edilmemelidir.
Farklılıkların ve benzerliklerin incelenmesi adına amaca uygun olarak çeşitli istatistiksel analiz
tekniklerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kullanılan değişkenlerden hangisi ya da
hangilerinin dikkate alınması gerektiği ve her bir değişkenin kararın farklı çıktılarıyla nasıl
ilişkili olduğunun belirlenmesi amacı ile programlama ortamına aktarılmasında kullanılan karar
ağacı yöntemi kullanılmıştır. Ağaç görünümünde olan karar ağaçları, tanımlayıcı ve tahmin
edici modellerdir (Emel ve Taşkın, 2005: 222). Aslında muhtemel sonuçların ve kararların
gösterilmesinde kullanılan bir destek aracıdır. Genellikle, araştırma uygulamaları için bir
sonuca ulaşabilmek için izlenecek yolun belirlenmesinde kullanılmaktadır (Uysal ve Güyer,
2014: 34). Tümevarım yöntemiyle elde edilen ve sınıfları bilinen örnek veriden oluşturulan bir
karar yapısı çeşidi olan karar ağaçlarında (SPSS, 1999: 2), basit karar adımlarının uygulanması
sonucu büyük miktarda kayıt içeren veri kümesinin, çok küçük kümelere bölünerek sonuç
gruplarına ait her bir değişken diğerleriyle daha çok benzer hale getirilmektedir (Sun ve Hui,
2008: 1-2). Sınıflama problemlerinde doğrusal olmayan ve karmaşık veya hata içeren bilgiler
için karar ağaçlarının kullanılması faydalı bir çözümdür. Sınıflama modellerinin içerisinde,
güvenilirliklerinin yüksek olması, yorumlamanın kolay olması ve veri tabanlarına kolayca
entegre edilebilmesi açısından yaygın kullanılan tekniktir (Türe ve ark., 2009:2017-2018).
Karar ağaçlarının oluşturulmasında bazı algoritmalar geliştirilmiştir. Bu algoritmalar, CHAID
(Chi-Squared Automatic Interaction Detector), Exhaustive CHAID, SPRINT (Scalable
Paralleizable Induction of Decisin Trees), C5.0, SLIQ (Supervised Learning in Quest), ID3,
C4.5, CRT (Classification and Regression Trees), QUEST (Quick, Unbiased, Efficient
Statistical Tree) ve MARS (Multivariate Adaptive Regression Splines) olarak sıralanabilirler
(Albayrak ve Koltan Yılmaz, 2009: 40).
Bu çalışmada kullanılacak olunan CHAID algoritması, Kaas tarafından 1980 yılında
tanıtılmıştır. Kaas’ın bu algoritmasında temel amaç, en iyi bölmenin hesaplanması için
istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı, hedef değişkene uyan çiftler arasından tahmin
değişkeninin olası kategori çiftlerinin birleştirilmesidir (SPSS, 1999:2). En uygun bölmenin
hesaplanmasında, kullanılan tahmin değişkenleri hedef değişkene uyan çiftin içerisinde
istatistiksel olarak anlamlı fark kalmayana kadar birleştirilmektedir. CHAID algoritmasında, en
uygun bölümlerin belirlenmesinde ki-kare testi kullanılmaktadır. Algoritma, yalnızca nominal
veya

orantısal

kategorik

tahmincileri

kullanmaktadır.

Sürekli

olması

durumunda,

kullanılmasından önce sıralı belirleyicilere dönüştürülmesi gerekmektedir. Yukarıda sıralanan
diğer algoritmalar ikili ağaçlar türetirken, bu algoritmanın çoklu ağaçlar türetmesi en önemli
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farklılıktır (Türe ve ark., 2009:2019-2020). Çalışma amacına uygun olarak CHAID
algoritmasıyla karar ağaçları oluşturulmuştur.
4.Analizler ve Bulgular

Anketin dikotom sorulardan oluşması nedeniyle güvenilirlik indeksi olarak KR-20 ya da KR21’e göre değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak tüm maddeler iki değerli ölçüme sahip
olduğunda α = KR-20 olarak ifade edilmektedir. Yani tüm maddeler iki değerli ölçümlenmiş
olduğu zaman KR-20 ile α katsayısının aynı [özdeş] sonuçları verdiği çalışmalarda belirtilmiş
ve örneklendirilmiştir (Bademci, 2011:179-180). Bu nedenle SPSS’te gerçekleştirilen
güvenilirlik analizi sonucu hesaplanan Cronbach’s Alpha değeri ile KR-20 indeksi değerleri
bahsedilen durumda birbirine eşittir. Bu anket çalışmasında cronbach’s alpha değeri 0,702
olarak elde edilerek, oldukça güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda anketin
geçerliliğinin hesaplanmasında ise, SPSS’te Kaiser-Meyer-Olkin değerini hesaplarken
değişkenler arası korelasyon matrisinden sonra Phi korelasyon matrisi hesaplattırılarak, bu
değerlerin kullanılmasıyla geçerlilik elde edilmiştir. Dikotom sorular olması nedeniyle
hesaplama yönteminin değiştirilmesi sonucu 0,761 KMO değeri ile anketin geçerliliğinin iyi
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak bu hesaplamalar yapılırken anket içerisinde yer alan
11.soru olan sıralama sorusu bir davranış, tutum, duygu, düşünce vb. bir değişken olmadığından
tepki sorusu olarak değerlendirilerek bu analizlere dahil edilmemiştir. Sosyal medya kullanıcısı
olan ve olmayan toplamda 200 bireye uygulanan anket katılımına ait demografik bilgiler
Tablo.1’de verilmiştir.
Tablo.1: Katılımcılara Ait Demografik Bilgiler

Tablo.1’de görüldüğü üzere, anket katılımcılarının %53 ile daha çok erkek bireylerden
oluşmaktadır. Aynı zamanda 18-25 yaş arası, üniversite mezunu, 1501-3000 TL arası gelire
sahip katılımcıların çoğunlukta olduğu görülmüştür. Katılımcıların Twitter’ı aktif olarak
kullanım saatleri ve hesabı olması durumunda kullanacağı saat aralığını 21.01-23.59 olarak
belirtmişlerdir.
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Twitter’da mevcut hesabın bulunması durumu ile anket ile elde edilen değişkenler arasında
sırasıyla uygulanan ki-kare bağımsızlık testi sonuçları, kabul edilen hipoteze göre Tablo.2’de
paylaşılmıştır. Serbestlik derecesinin 1 olduğu durumlarda Fisher’ın kesin testi uygulanmıştır.
Tablo.2: Ki-Kare Bağımsızlık Testi Sonuçları
Twitter’da Mevcut Hesap
Olma Durumu
Değişkenler
Yaş Grupları
Eğitim Durumu
Cinsiyet
Gelir Durumu
Paylaşımları Düzenli Takip Etmek
Güncel Ekonomi Haberlerini Takip
Etmek
Döviz, Borsa, Altın ve Tahvil
Piyasalarına Dair Ekonomik
Göstergeleri Takip Etmek
Mobil Cihazın Kullanım Amacı
Farklılıkları
Hastagh Bölümünün Takip Edilmesi
Ekonomi İçerikli Bir Twitter Anketine
Katılım
Ekonomi İçerikli Anketlerin Önemli
Bulunması
Ekonomi İçerikli Paylaşımların
Saatlerinin Önemli Bulunması
Takip Edilen ve Edinilmesi Düşünülen
Twitter Hesaplarının Türleri
Ekonomik Paylaşımlara Göre Yatırım
ve Tasarruf Hareketi Yapılması
Ekonomik Gösterge Paylaşımlarının
Gerçekçi Olması Düşüncesi
Ekonomik Paylaşımların Yeterli ve
Anlaşılır Bulunması
Paylaşımlarda Kullanılan Hastaghlerin
Uygunluğu Düşüncesi
Ekonomi İçerikli Paylaşımların
İstatistiklerinin Önemli Olması
Düşüncesi

Bağımsızlık Testi Sonuçları
Bağımsızlık Yok
Bağımsızlık Yok
Bağımsızlık Var
Bağımsızlık Yok
Bağımsızlık Var
Bağımsızlık Var
Bağımsızlık Var
Bağımsızlık Var
Bağımsızlık Var
Bağımsızlık Yok
Bağımsızlık Yok
Bağımsızlık Yok
Bağımsızlık Var
Bağımsızlık Yok
Bağımsızlık Var
Bağımsızlık Yok
Bağımsızlık Yok
Bağımsızlık Yok

Tablo.2’de görüldüğü üzere Twitter’da mevcut hesap olması durumunun, katılımcıların yaş
grupları, eğitim ve gelir durumları gibi demografik özelliklerle bağımlılık olduğu
görülmüştür. Bunun yanı sıra;
 Ekonomi içerikli bir Twitter anketine katılım durumunda,
 Ekonomi içerikli bir Twitter anketinin ekonomistlerin görüşleri kadar etkili
olduğu düşüncesine katılma durumunda,
 Twitter’daki finansal piyasalarla ilgili bilgilerin paylaşım saatlerinin, bilgi
edinme ve yatırım tercihlerinin zamanının belirlenmesinde önemli olupolmadığını düşüncesinde,
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 Twitter üzerinden yatırım ve tasarruf hareketi yapılması durumunda,
 Twitter üzerinden yapılan ekonomik paylaşımların yeterli ve anlaşılır olupolmadığı düşüncesinde,
 Paylaşımlardaki hastagh kullanımının uygunluğu düşüncesinde,
 Ekonomi içerikli paylaşımların istatistiklerinin değerlendirilmesi durumunda
etkili
olduğu görülmüştür.
Katılımcıların ankette yer alan 11. soru ile görseli verilmiş olan yatırım araçlarının, 2017
yılındaki performanslarının göz önünde bulundurulması sonucu 2018 yılı için yatırım tercih
öncelikleri incelenmiştir. Katılımcılar, Dolar, Euro, Altın ve Gümüş ile Borsa İstanbul olmak
üzere dört yatırım aracı doğrultusunda tercih önceliklerini belirlemişlerdir. Her katılımcı için
yatırım araçlarına dair puanlama yapılmıştır. Örneğin, herhangi bir katılımcının 1.yatırım aracı
olarak Dolar belirlemesi durumunda Dolar’a 4 puan, 4. yatırım aracı olarak Euro belirlemesi
durumunda Euro’ya 1 puan verilerek katılımcıların öncelikleri belirlenmiştir. Katılımcıların
tercih önceliklerine göre puanlandırma yapılarak dört yatırım aracı arası sıralama
gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların yatırım tercihleri arasındaki uyum Kendall’ın W Uyum
Katsayısı ile incelenmiş ve test hipotezleri,
𝐻0 : Katılımcılar arasında yatırım tercihleri sıralamasında ortak bir görüş yoktur.
𝐻𝑎 : Katılımcılar arasında yatırım tercihleri sıralamasında ortak bir görüş vardır.
olarak oluşturulmuştur. Test sonuçları Tablo.3’te verilmiştir.
Tablo.3: Kendall’ın W Uyum Katsayısı Test
İstatistiği
Örneklem Hacmi
Kendall’ın W Testi
Ki-Kare Değeri

200
,076
45,384

Serbestlik Derecesi

3

Anlamlılık

,000

Test sonucunda temel hipotezin reddedildiği görülmüştür (p (0,000) < 0,05). Bu da katılımcılar
arasında yatırım tercihleri sıralamasında ortak bir görüş olduğu ortaya koymaktadır. Tablo.4’te
Twitter’da mevcut hesap olması durumuyla Altın yatırım aracının tercih edilmesi arasındaki
çapraz tablo verilmiştir.
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Tablo.4: Twitter’da Mevcut Hesap Olması Durumu ile Altının Tercih Edilmesine
Ait Çapraz Tablo
ALTIN

Twitterda Mevcut Hesap
Durumu
Hayır

Genel
Toplam

Evet

4.Sıra
3.Sıra

22
11

22
37

44
48

2.Sıra

39

21

60

28
100

20
100

48
200

1.Sıra
Genel Toplam

Altın ile Twitter hesabına sahip olup olmamaya ait çapraz tabloda, Twitter’da mevcut hesabı
olmayanlar çoğunlukla 1.yatırım aracı olarak seçerken, mevcut hesabı bulunanların 3.yatırım
aracı olarak seçtikleri görülmüştür.
Tablo.5’te Twitter’da mevcut hesap olması durumuyla Dolar yatırım aracının tercih edilmesi
arasındaki çapraz tablo verilmiştir.
Tablo.5: Twitter’da Mevcut Hesap Olması Durumu ile Doların Tercih Edilmesine
Ait Çapraz Tablo

DOLAR

Twitterda Mevcut Hesap
Durumu

4.Sıra
3.Sıra

15
23

8
31

Genel
Toplam
23
54

2.Sıra

23

28

51

39
100

33
100

72
200

Hayır

1.Sıra
Genel Toplam

Evet

Dolar ile Twitter hesabına sahip olup olmamaya ait çapraz tabloda, Twitter’da mevcut hesabı
olmayanlar çoğunlukla 1.yatırım aracı olarak seçerken, mevcut hesabı bulunanların da 1.yatırım
aracı olarak seçtikleri görülmüştür. Tablo.6’da Twitter’da mevcut hesap olması durumuyla
Euro yatırım aracının tercih edilmesi arasındaki çapraz tablo verilmiştir.
Tablo.6: Twitter’da Mevcut Hesap Olması Durumu ile Euro’nun Tercih Edilmesine
Ait Çapraz Tablo
EURO
4.Sıra
3.Sıra
2.Sıra
1.Sıra
Genel Toplam

Twitterda Mevcut Hesap Durumu
Hayır
Evet
Genel Toplam
39
14
53
8
23
31
31
34
65
22
29
51
100
100
200

Euro ile Twitter hesabına sahip olup olmamaya ait çapraz tabloda, Twitter’da mevcut hesabı
olmayanlar çoğunlukla 4.yatırım aracı olarak seçerken, mevcut hesabı bulunanların da 2.yatırım
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aracı olarak seçtikleri görülmüştür. Tablo.7’de Twitter’da mevcut hesap olması durumuyla
Borsa İstanbul yatırım aracının tercih edilmesi arasındaki çapraz tablo verilmiştir.
Tablo.7: Twitter’da Mevcut Hesap Olması Durumu ile Borsa İstanbul’un Tercih
Edilmesine Ait Çapraz Tablo
BORSA İSTANBUL
4.Sıra
3.Sıra
2.Sıra
1.Sıra
Genel Toplam

Twitterda Mevcut Hesap Durumu
Hayır
Evet
Genel Toplam
24
56
80
58
9
67
7
17
24
11
18
29
100
100
200

Borsa İstanbul ile Twitter hesabına sahip olup olmamaya ait çapraz tablo, Twitter’da mevcut
hesabı olmayanların çoğunlukla Borsa İstanbul’u 3.yatırım aracı olarak seçerken, mevcut
hesabı bulunanların da 4.yatırım aracı olarak seçtiklerini göstermektedir. Aşağıda bu dört farklı
yatırım aracı arasında fark olup-olmadığı Friedman testi ile ortaya konulmuş ve test hipotezleri,
𝐻0 : Yatırım araçları arasında farklılık yoktur
𝐻𝑎 : Yatırım araçları arasında farklılık vardır
olarak oluşturulmuştur. Test sonuçları Tablo.8’de verilmiştir.
Tablo.8: Friedman Test İstatistiği
Örneklem Hacmi

200

Ki-Kare Değeri

45,384

Serbestlik Derecesi

3

Anlamlılık

,000

2
Test istatistiği değeri, 0,05 anlam düzeyinde, 𝜒0,05;3
kritik değerinde büyük olduğundan temel

hipotez red edilmiştir (45,384>7,815). Bu da, yatırım araçları arasında anlamlı farklılık
olduğunu göstermektedir. Ayrıca Twitter’da mevcut hesabı bulunanlar ve bulunmayanlar için
Friedman test istatistikleri hesaplanmış ve Tablo.9’da verilmiştir.
Tablo.9: Friedman Test İstatistikleri
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Test sonuçları yatırım araçları arasında her iki durumda da anlamlı farklılık olduğunu
göstermiştir. Ardından katılımcıların gelir durumlarının artması ile yatırım tercihlerinin nasıl
değiştiğinin incelenmesi amacı ile Kendall korelasyon testi uygulanmış ve test hipotezleri,
𝐻0 : Katılımcıların gelirleri ile yatırım tercihleri arasında anlamlı bir ilişki yoktur
𝐻𝑎 : Katılımcıların gelirleri ile yatırım tercihleri arasında anlamlı bir ilişki vardır
olarak oluşturulmuştur. Test sonuçları Tablo.10’da verilmiştir.
Tablo.10: Kendall Korelasyon Testi
Kendall’ın tau-b Katsayısı
Gelir
Durumu

Korelasyon
Katsayısı
Anlamlılık
Örneklem Hacmi

Altın Dolar
,004
,065
,952
200

,279
200

Gelir
Durum
Euro Borsa
u
,044 -,103 1,000
,457
200

,089
200

200

Test sonuçları, hiçbir yatırım aracı için, temel hipotezin reddedilmediğini göstermektedir. Bu
da, katılımcıların gelir durumlarının artmasının yatırım araçlarının sıralamasını etkilemediğini
göstermektedir. Aşağıda ilgili tüm değişkenler için Kruskal Wallis testi yapılmış ve test
hipotezleri her durum için ayrı ayrı olmak üzere,
𝐻01 : Yatırım tercihleri katılımcı gelirlerine göre değişiklik göstermemektedir.
𝐻𝑎1 : Yatırım tercihleri katılımcı gelirlerine göre değişiklik göstermektedir
𝐻02 : Yatırım tercihleri katılımcı yaş gruplarına göre değişiklik göstermemektedir.
𝐻𝑎2 : Yatırım tercihleri katılımcı yaş gruplarına göre değişiklik göstermektedir.
𝐻03 : Yatırım tercihleri Twitter yoğun kullanım saati aralıklarına göre değişiklik
göstermemektedir.
𝐻𝑎3 : Yatırım tercihleri Twitter yoğun kullanım saati aralıklarına göre değişiklik
göstermektedir.
𝐻04 : Yatırım tercihleri katılımcı eğitim durumuna göre değişiklik göstermemektedir.
𝐻𝑎4 : Yatırım tercihleri katılımcı eğitim durumuna göre değişiklik göstermektedir.
𝐻05 : Yatırım tercihleri Twitter’da ki finansal piyasalarla ilgili bilgilerin paylaşım saatlerinin,
bilgi edinme ve yatırım tercihlerinin zamanının belirlenmesi açısından önemli oluşu görüşüne
göre değişiklik göstermemektedir.
𝐻𝑎5 : Yatırım tercihleri Twitter’da ki finansal piyasalarla ilgili bilgilerin paylaşım saatlerinin,
bilgi edinme ve yatırım tercihlerinin zamanının belirlenmesi açısından önemli oluşu görüşüne
göre değişiklik göstermektedir.
𝐻06 : Yatırım tercihleri Twitter üzerinden yapılan ekonomik paylaşımlara göre yatırım ve
tasarruf hareketleri yapılmasının düşünülmesine göre değişiklik göstermemektedir.
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𝐻𝑎6 : Yatırım tercihleri Twitter üzerinden yapılan ekonomik paylaşımlara göre yatırım ve
tasarruf hareketleri yapılmasının düşünülmesine göre değişiklik göstermektedir.
𝐻07 : Yatırım tercihleri Twitter üzerinden yapılan ekonomik gösterge paylaşımlarının gerçekçi
olup-olmadığının düşünülmesine göre değişiklik göstermemektedir.
𝐻𝑎7 : Yatırım tercihleri Twitter üzerinden yapılan ekonomik gösterge paylaşımlarının gerçekçi
olup-olmadığının düşünülmesine göre değişiklik göstermektedir.
olarak oluşturulmuştur. Test sonuçları Tablo.11’de verilmiştir.
Tablo.11: Kruskal Wallis Testi Sonuçları

Buradaki bulgular değerlendirildiğinde, yatırımcı tercihlerinde gelir, eğitim durumu ve yaş
gruplarına göre bir değişiklik olmadığı, 0,05 anlam düzeyinde hiçbir yatırım aracı için, temel
2
hipotezin reddedilmesi sonucu görülmüştür (𝜒0,05;4
: 9,488). Euro ve Borsa İstanbul yatırım
2
araçlarında, temel hipotezin reddedildiği görülmüştür (𝜒0,05;7
: 14,067 < 19,884 𝑣𝑒 18 <

102). Test sonucunda hiçbir yatırım aracı için, temel hipotezin reddedilmediği görülmüştür. Bu
da yatırım tercihleri, Twitter üzerinden yapılan ekonomik gösterge paylaşımlarının gerçekçi
olup-olmadığının düşünülmesine göre değişiklik göstermediğini ortaya koymuştur. Euro ve
Borsa İstanbul yatırım tercihleri, Twitter yoğun kullanım saati aralıklarına göre değişiklik
gösterdiği görülmüştür. Test sonucunda Euro yatırım aracı için, temel hipotezin reddedildiği
görülmüştür (p (0,039 < 0,05)). Bu da Euro yatırım tercihinin, Twitter’da ki finansal piyasalarla
ilgili bilgilerin paylaşım saatlerinin, bilgi edinme ve yatırım tercihlerinin zamanının
belirlenmesi açısından önemli oluşu görüşüne göre değişiklik gösterdiğini ortaya koymuştur.
Aynı zamanda Euro yatırım tercihinin, Twitter üzerinden yapılan ekonomik paylaşımlara göre
yatırım ve tasarruf hareketleri yapılmasının düşünülmesine göre değişiklik gösterdiği
görülmüştür.
Erkek ve kadın katılımcıların yatırım tercihleri arasında anlamlı fark olup-olmadığı ise MannWhitney U testi ile incelenmiş ve test hipotezleri,
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𝐻0 : Erkek ve kadın katılımcıların yatırım tercihleri arasında anlamlı fark yoktur
𝐻𝑎 : Erkek ve kadın katılımcıların yatırım tercihleri arasında anlamlı fark vardır
olarak oluşturulmuştur. Test sonuçları Tablo.12’de verilmiştir.
Tablo.12: Mann-Whitney U Testi
Altın
4942,000
9407,000
-,101
,919

Test
Mann-Whitney U Değeri
Wilcoxon W Değeri
Z-Değeri
Anlamlılık

Dolar
4969,500
10640,500
-,032
,974

Euro
4911,000
9376,000
-,181
,857

Borsa
4915,500
10586,500
-,172
,863

Test sonucunda hiçbir yatırım aracı için, temel hipotezin reddedilmediği görülmüştür
(𝑍0,05:1,96). Bu da katılımcıların cinsiyet farklılıklarına göre yatırım tercihleri arasında
anlamlı fark olmadığını ortaya koymuştur.
İncelenen değişkenlerin ikiden fazla kategoriye sahip olması durumunda Mc Nemar testine
alternatif olarak kullanılan Marginal Homogeneity testinin uygun olduğu ifade edilmektedir
(Karagöz, 2016:643). Aşağıda bu test yardımı ile yatırım araçları için farklılık durumları
incelenmiştir. İlk test hipotezi,
𝐻0 : Yatırım aracı olarak altının seçilmesinde Twitter’da mevcut hesap olmasının farklılığı
yoktur
𝐻𝑎 : Yatırım aracı olarak altının seçilmesinde Twitter’da mevcut hesap olmasının farklılığı
vardır
olarak oluşturulmuş ve test sonuçları Tablo.13’te verilmiştir.
Tablo.13: Marjinal Homojenlik Testi-Altın
Twitterda Mevcut Hesap Durumu
& Altın
Farklı Değerler
4
Diagonal Olmayan Durumlar
78
Gözlemlenmiş MH İstatistiği
78,000
Ortalama MH İstatistiği
147,500
Std. MH Sapması
8,675
Std. MH İstatistiği
-8,012
Anlamlılık
,000
Test

Test sonuçları altın yatırım aracı için, temel hipotezin reddedildiğini göstermektedir

(p

(0,000 < 0,05)). Bu da Twitter’da mevcut hesabı bulunan ile bulunmayanlar arasında yatırım
aracı olarak altının seçilmesinde anlamlı farklılık olduğunu ortaya koymaktadır. İkinci test
hipotezi,
𝐻0 : Yatırım aracı olarak Euro’nun seçilmesinde Twitter’da mevcut hesap olmasının farklılığı
yoktur
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𝐻𝑎 : Yatırım aracı olarak Euro’nun seçilmesinde Twitter’da mevcut hesap olmasının farklılığı
vardır
olarak oluşturulmuş ve test sonuçları Tablo.14’te verilmiştir.
Tablo.14: Marjinal Homojenlik Testi-Euro
Test

Twitterda Mevcut Hesap Durumu &
Euro

Farklı Değerler

4

Diagonal Olmayan Durumlar

86

Gözlemlenmiş MH İstatistiği

86,000

Ortalama MH İstatistiği

175,000

Std. MH Sapması

10,247

Std. MH İstatistiği

-8,686

Anlamlılık

,000

Test sonucunda Euro yatırım aracı için, temel hipotezin reddedildiği görülmektedir (p (0,000
< 0,05)). Bu da katılımcıların Twitter’da mevcut hesabı bulunan ile bulunmayanlar arasında
yatırım aracı olarak Euro’nun seçilmesinde anlamlı farklılık olduğunu ortaya koymaktadır.
Üçüncü test hipotezi,
𝐻0 : Yatırım aracı olarak doların seçilmesinde Twitter’da mevcut hesap olmasının farklılığı
yoktur
𝐻𝑎 : Yatırım aracı olarak doların seçilmesinde Twitter’da mevcut hesap olmasının farklılığı
vardır
olarak oluşturulmuş ve test sonuçları Tablo.15’te verilmiştir.
Tablo.15: Marjinal Homojenlik Testi-Dolar
Test

Twitterda Mevcut Hesap Durumu &
Dolar

Farklı Değerler
Diagonal Olmayan Durumlar
Gözlemlenmiş MH İstatistiği
Ortalama MH İstatistiği
Std. MH Sapması
Std. MH İstatistiği
Anlamlılık

4
92
92,000
185,000
10,488
-8,867
,000

Test sonucu dolar yatırım aracı için, temel hipotezin reddedildiğini göstermektedir (p (0,000 <
0,05)). Bu da katılımcıların Twitter’da mevcut hesabı bulunan ile bulunmayanlar arasında
yatırım aracı olarak doların seçilmesinde anlamlı farklılık olduğunu ortaya koymaktadır.
Dördüncü test hipotezi,
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𝐻0 : Yatırım aracı olarak Borsa İstanbul’un seçilmesinde Twitter’da mevcut hesap olmasının
farklılığı yoktur.
𝐻𝑎 : Yatırım aracı olarak Borsa İstanbul’un seçilmesinde Twitter’da mevcut hesap olmasının
farklılığı vardır.
olarak oluşturulmuş ve test sonuçları Tablo.16’de verilmiştir.
Tablo.16: Marjinal Homojenlik Testi-Borsa İstanbul
Test

Twitterda Mevcut Hesap Durumu &
Borsa İstanbul

Farklı Değerler
Diagonal Olmayan Durumlar
Gözlemlenmiş MH İstatistiği
Ortalama MH İstatistiği
Std. MH Sapması
Std. MH İstatistiği
Anlamlılık

4
44
44,000
92,500
7,730
-6,274
,000

Test sonucunda Borsa İstanbul yatırım aracı için, temel hipotezin reddedildiği görülmektedir (p
(0,000 < 0,05)). Bu da katılımcıların Twitter’da mevcut hesabı bulunan ile bulunmayanlar
arasında yatırım aracı olarak Borsa İstanbul’un seçilmesinde anlamlı farklılık olduğunu ortaya
koymaktadır.
Twitter üzerinden yapılan ekonomik paylaşımlara göre yatırım ve tasarruf hareketlerinin
yapılması düşüncesine katılma durumunun hangi değişkenler tarafından açıklandığının
incelenmesi amacıyla oluşturulan karar ağacı Şekil-1’de verilmiştir. Bu inceleme, “Twitter
üzerinden yapılan ekonomik paylaşımlara göre yatırım ve tasarruf hareketlerinin yapılması
düşüncesine katılma durumu”nu ifade eden 7.görsel yardımıyla incelenmiştir.
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Şekil-1: Anket Verisi ile Elde Edilen Karar Ağacı-2

Şekil-1’de bireylerin bu düşünceye katılma durumlarının en iyi ve istatistiksel olarak en önemli
göstergesinin, Euro yatırım aracının sıralanması olduğu görülmektedir. Toplam 147 bireyin yer
aldığı ve Euro yatırım aracının 1., 2. ve 3. sırada tercih edildiğini ifade eden 1. profilin (Node
1) %59.2’sini Twitter üzerinden yapılan ekonomik paylaşımlara göre yatırım ve tasarruf
hareketlerinin yapılması düşüncesine katılan bireyler oluştururken, toplam 53 bireyin yer aldığı
ve Euro yatırım aracının son yani 4. sırada tercih edildiğini ifade eden 2. profilin (Node 2)
%26,4’ünü düşünceye katılan bireyler oluşturmaktadır. Aynı zamanda karar ağacında
görüldüğü üzere, Euro yatırım aracının sıralanması değişkeninin de en iyi ve istatistiksel olarak
önemli göstergesi “Twitter’da güncel ekonomi haberlerini takip etmek” değişkenidir.
Twitter’da mevcut hesabı olan ve olması durumunda bahsedilen haberleri takip etmek
isteyenler toplamda 92 bireyden oluşurken, bu bireylerin %66,3’ü ve güncel ekonomi
haberlerini takip etme düşüncesine katılmayan 26 bireyden oluşan %47,3’lük kısım, Euro
yatırım aracını 1., 2. ve 3. olarak sıralayan %59.2’lik kısmı oluşturmaktadır.
Bir modelin performansı için risk tahmini önemli göstergedir. Bu amaçla yapılan risk ve
sınıflandırma tabloları, modelin ne kadar iyi çalıştığının hızlı bir değerlendirmesini
sağlamaktadır. Ölçeğe bağlı bir değişken için risk tahmini, iç düğümün (hata) varyansının bir
ölçüsüdür. Daha düşük bir varyans daha iyi bir modeli göstermektedir. Toplam varyans, iç
düğüm

varyansı

artı

düğümler

arası

(açıklanmış)
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https://goo.gl/piykNo, 2012: 81-82). Yukarıda verilen modele ait risk tahmini Tablo.17’de ve
sınıflandırma Tablo.18’de verilmiştir.
Tablo.17: Karar Ağacı-1’e Ait Risk Tahmini
Tahmin
,355

Standart Hata
,034

Risk tahmini 0,355 değeri, modelin tahmin ettiği kategorinin, Twitter üzerinden yapılan
ekonomik paylaşımlara göre yatırım ve tasarruf hareketlerinin yapılması (7. görsel) durumunun
% 35,5'inde yanlış olduğunu göstermektedir. Yani bir bireyi yanlış sınıflandırmanın riski
yaklaşık % 35'dir.
Tablo.18: Karar Ağacı-1’e Ait Sınıflandırma Tablosu
Gözlenen

Tahmin Edilen
Evet
Doğru Yüzdesi
31
68,7%

Hayır

Hayır
68

Evet

40

61

60,4%

Genel Yüzde

54,0%

46,0%

64,5%

Tablo.18’de verilen sınıflandırma tablosu sonuçları, risk tahmini ile tutarlıdır. Tablo,
modeldeki bireylerin yaklaşık% 64,5'ini doğru şekilde sınıflandırdığını göstermektedir.
Bireylerin yatırım araçlarından Euro’yu tercih etmeleri durumu Twitter’da döviz, borsa, altın
ve tahvil piyasalarına dair ekonomik göstergeleri takip etme durumunun hangi değişkenler
tarafından açıklandığını incelemek amacıyla oluşturulan karar ağacı Şekil-2’de verilmiştir.
Şekil-2: Anket Verisi ile Elde Edilen Karar Ağacı-2
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Twitter’da döviz, borsa, altın ve tahvil piyasalarına dair ekonomik göstergeleri takip etme
durumunun en iyi ve istatistiksel olarak en önemli göstergesi, bireylerin yatırım araçlarından
Euro’yu tercih etmeleri durumudur. Toplam 53 bireyin yer aldığı ve Euro yatırım aracının
1.sırada tercih edildiğini ifade eden 1. profilin (Node 1) %67.9’unu ekonomik göstergeleri takip
eden ve hesabı olması durumunda takip etmek isteyenler oluştururken, toplam 96 bireyin yer
aldığı ve Euro yatırım aracının 2.sırada tercih edildiğini ifade eden 2. profilin (Node 2)
%46,9’unu ve toplam 51 bireyin yer aldığı 3 ile 4.sırada tercih edildiğini ifade eden 3.profilin
(Node 3) %74,5’ini ekonomik göstergeleri takip eden ve hesabı olması durumunda takip etmek
isteyenler oluşturmaktadır. Yukarıdaki modele ait risk tahmini Tablo.19’da ve sınıflandırma
Tablo.20’de verilmiştir.
Tablo.19: Karar Ağacı-2’ye Ait Risk Tahmini
Tahmin
,375

Standart Hata
,034

Risk tahmini 0,375 değeri, modelin tahmin ettiği kategorinin (Euro yatırım aracı sıralaması)
ekonomik göstergeleri takip etmenin % 37,5'inde yanlış olduğunu göstermektedir. Yani bir
bireyi yanlış sınıflandırmanın riski yaklaşık % 37'dir.
Tablo.20: Karar Ağacı-2’ye Ait Sınıflandırma Tablosu
Gözlenen

Tahmin Edilen
Evet
Doğru Yüzdesi
30
63,0%

Hayır

Hayır
51

Evet

45

74

62,2%

Genel Yüzde

48,0%

52,0%

62,5%

Tablo.20’de ki sınıflandırma tablosu sonuçları, risk tahmini ile tutarlıdır. Tablo, modelde ki
bireylerin yaklaşık% 62,5'ini doğru şekilde sınıflandırdığını göstermektedir. Görüldüğü üzere,
kategorik bağımlı değişken için genel doğru sınıflandırma oranı ile benzer bir yorumu vardır
(IBM SPSS, https://goo.gl/piykNo 2012: 82).
5.Sonuç

Günümüzde önemli bir iletişim kaynağı haline gelen sosyal medya platformları, ticaret,
reklamcılık, pazarlama, sağlık, gazetecilik, sanat, akademik, finans vb. pek çok alanda etkilerini
gösterdiğinden ve inovatif düşünme yöntemlerini zorunlu hale getirdiğinden üzerinde
durulması ve analizler yapılması gereken bir alan haline gelmiştir. Buradan hareketle
çalışmada, sosyal medya kullanıcısı olan ve olmayan bireylerin finansal bakış açılarının
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değerlendirilmesi amacıyla anket tekniği uygulanmıştır. Teknikle elde edilen verilere
oluşturulan hipotezler altında çeşitli analizler yapılmıştır.
Çalışmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda Twitter kullananlar ile kullanmayan bireyler
finansal davranış açısından benzerlikler ve farklılıklar olduğu görülmüştür. Twitter kullanıcıları
ve hesabı olması durumunda değerlendiren kullanıcıların, güncel ekonomi haberleri ile
ekonomik göstergeleri Twitter kanalı ile takip etmek istedikleri ve bu durumu önemli gördükleri
noktasında benzerlik görülmektedir. Ancak Twitter kullanıcıları, Twitter üzerinden yapılan
ekonomik gösterge paylaşımları ile yatırım ve tasarruf hareketleri yapmayı düşünürken, hesabı
bulunmayan bireylerin bu düşünceye katılmadıkları da görülmüştür. Kullanıcılar ile kullanıcı
olmayanlar arasında finansal bakış açısı benzerlikleri olması nedeniyle, sonuçlar genel olarak
değerlendirildiğinde bu çalışma, Twitter kullanıcılarının finansal davranışlarının ve sosyal
medya platformlarında finansal davranış eğilimlerinin incelenmesinin mümkün olduğunu
ortaya koymaktadır.
Çalışma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, özellikle sosyal medya kullanıcısı olan
bireylerin yatırım araçlarına bakış açısı ve değerlendirişi açısından farklı teknikler kullanılarak
incelenmesinin finansal alandaki hem özel hem de kamu sektörleri için gerekli olduğu ve
yapılabilmesinin mümkün olduğu ifade edilebilir.
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EKLER
EK-1: ANKET FORMU

ANKET FORMU
Sosyal Medya Platformu-Twitter Anketi
No
1
2
3
4

Aşağıdaki ifadelerde kendinize uygunluk durumunu işaretleyiniz.
Evet
Hayır
Twitter uygulamasında mevcut hesabım bulunmaktadır.
☐
☐
Twitter paylaşımlarını düzenli olarak takip ederim.
☐
☐
Twitter üzerinden güncel ekonomi haberlerini takip ederim.
☐
☐
Twitter üzerinden döviz, borsa, altın ve tahvil piyasalarına dair ekonomik
☐
☐
göstergeleri takip ederim.
No
Aşağıdaki görselleri kendinize uygunluk durumunuza göre işaretleyiniz.
1-) Aşağıdaki görsellerden hangisi mobil cihazınızda ki kişisel aktiviteleriniz açısından değerlendirdiğinizde sizin
için daha uygundur ?

☐

☐

2-) Aşağıda görseli verilmiş olan “twitter hashtag” bölümünü takip eder misiniz ?

☐Evet ☐Hayır
3-) Aşağıda örnek olarak görseli verilmiş olan benzeri twitter anketlerine katılım sağlar mısınız ?

☐Evet
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4-) Aşağıda Twitter üzerinden gerçekleştirilen bu ve benzeri ekonomik anketlerin sonuçlarının (örneğin; yatırım
tercihi, enflasyon tahmini, büyüme hızı vb.) ekonomistlerin görüşleri kadar önemli olduğunu düşünüyor
musunuz ?

☐Evet

☐Hayır

5-) Twitterda ki finansal piyasalarla ilgili bilgilerin paylaşım saatlerinin, bilgi edinme ve yatırım tercihlerinin
zamanının belirlenmesi açısından önemli olduğunu düşünüyor musunuz ?

☐Evet

☐Hayır

6-) Twitter kullanım amacınıza uygun olarak, takip etmek istediğiniz aşağıdaki bakanlık hesaplarına ait
görsellerden birini seçiniz.

☐

☐

☐

☐
☐Diğer:………………..
7-) Aşağıda görseli verilmiş olan, Twitter üzerinden yapılan ekonomik paylaşımlara göre yatırım ve tasarruf
hareketleri yapmayı düşünür müsünüz ?
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☐Evet

☐Hayır

8-) Aşağıda görseli verilmiş olan, Twitter üzerinden yapılan ekonomik gösterge paylaşımlarının gerçekçi
olduğunu düşünüyor musunuz ?

☐Evet
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9-) Twitter üzerinden yapılan ekonomik paylaşımların yeterli ve anlaşılır olduğunu düşünüyor musunuz ?

☐Evet

☐Hayır

10-) “Tweetlerin içeriği ile hastagh kullanımının uygunluğu, reklam veya takipçi arttırma amaçlı kullanılması”
konusunda aşağıda görselleri verilen tweetlerden uygun olanını görüşünüze göre seçiniz.

☐

☐
11-) Görseli verilmiş olan yatırım araçlarını 2017 yılındaki performanslarını göz önünde bulundurarak, 2018
yılındaki yatırım tercih önceliğiniz doğrultusunda sıralayınız.

12-) Ekonomi içerikli bir tweetin istatistiklerinin paylaşıldığı aşağıdaki görsellerden hangisini tercih edersiniz ?

☐
☐
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Demografik Bilgiler
Cinsiyetiniz:

☐Kadın ☐Erkek

Yaşınız:………………………………….
Twitter Yoğun Kullanım Saati
☐00.00 –03.00

☐03.01 - 06.00

☐12.01- 15.00

☐15.01 -18.00

Gelir Durumunuz: ☐0-1500 TL

☐06.01 - 09.00

☐09.01- 12.00

☐18.01- 21.00

☐21.01- 23.59

☐1501-3000 TL ☐3001-6000 TL ☐6000-10000 TL

☐ 10000 TL ve üstü
Eğitim Durumunuz: ☐İlköğretim ☐Lise
☐Üniversite

☐Ön-lisans/Yüksekokul
☐Yüksek Lisans /Doktora

Katılımınız için teşekkür ederiz.
(NOT: Twitter kullanıcısı olmayan bireyler için hazırlanan anket aynı formatta olup, yalnızca Twitter
platformuna ait terimlerin içerikleri hakkında bilgi verilmiştir. Örneğin, 10. soru ““Tweetlerin (kullanıcıların
paylaşımları) içeriği ile hastagh(paylaşıma eklenen anahtar sözcük/sözcükler) kullanımının uygunluğu, reklam
veya takipçi arttırma amaçlı kullanılması” konusunda aşağıda görselleri verilen tweetlerden uygun olanını
görüşünüze göre seçiniz.” şeklinde yöneltilmiştir.)
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Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma: İzmir İli Örneği
İstem Köymen KESER1
Pınar ÖZKAN2
Pınar SÜRAL ÖZER3
İpek DEVECİ KOCAKOÇ4
Özet

Kullanıcıların diğer kullanıcılarla ve içinde bulunduğu ağ ile etkileşim kurmasına olanak
tanıyan, kullanıcı temelli içeriğin vurgulandığı ve içerik paylaşımının yapıldığı internet
uygulamaları sosyal medya platformu olarak adlandırılmaktadır. Sosyal medya
kullanıcılarının kişilik özelliklerine göre, sosyal medyayı kullanım sıklıkları ve amaçları,
tercih ettikleri sosyal medya platformu ve kullanım davranışları oldukça farklılaşmaktadır.
Bu araştırmada, sosyal medya platformu kullanıcısı olan üniversite öğrencilerinin sosyal
medya kullanım alışkanlıklarını ortaya çıkararak, demografik özellikleri ve kişilikleri ile
kullanım alışkanlıkları, davranışları ve amaçları arasındaki ilişkileri incelemek
amaçlanmıştır. Bir dizi çalışmanın öncü adımı olarak tasarlanmış bu araştırmada,
üniversite öğrencilerinin öncelikli olarak seçilmesinin en önemli nedeni sosyal medyayı
aktif biçimde kullanabilmeleri ve kolay ulaşabilir olmalarıdır. Toplamda 701 öğrenci ile
çoğunlukla yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak veri toplanmış ve ayrıca çalışmaya
katılacak kullanıcı sayısını arttırmak için bir çevrimiçi anket aracı da kullanılmıştır. Bu
çalışmada faktör analizi ile kullanım amaçları içsel doyum, olumlu imaj sunma, bağımlılık,
sosyalleşme, takipçiler ve gerçek benlik altında 6 temel faktörde toplanmıştır. Kişilik
açısından katılımcıların çoğunun kendini olumlu sıfatlarla tanımladıkları görülmüştür ve
kişiliği tanımlamak amacıyla kullanılan sıfatların sosyal medya platformu kullanıcılarının
kullanım amaçlarına dair açıklama yapmak için yeterli oldukları ve farklı kişilik
özelliklerine sahip kişilerin sosyal medyayı farklı amaçlarla kullandıkları görülmüştür.
Ayrıca yapılan analizler kullanım amaçları açısından yaş grupları ve cinsiyet bakımından
farklılaşma olduğunu ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Sosyal medya platformları, Kişilik özellikleri, sosyal medya kullanım amaçları
JEL Sınıflaması: C83, C000,C10

Abstract

Internet applications that allow users to interact with other users and the network they are
in, are called as social media platforms, where user-based content is highlighted and shared.
According to the personality traits of social media users, usage frequencies and objectives,
preferred social media platform and usage behaviors vary considerably. In this study, it
was aimed to investigate the social media usage habits of university students and to
examine the relationships between their demographic characteristics and their personal
habits, behaviors and goals. In this study, which was designed as a pioneering step of a
series of studies, the most important reason for the selection of university students is that
they can use social media actively and they can be reached easily. In total, 701 students
were interviewed by using face-to-face interview technique and an online survey tool was
also used to increase the number of users to participate in the study. In this study, using
factor analysis, the purpose of use was gathered in 6 basic factors such as internal
Doç.Dr., istem.koymen@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, İzmir/Türkiye
Dr.Öğr.Üyesi, pinar.ozkan@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, İzmir/Türkiye
3
Prof.Dr., pinar.ozer@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, İzmir/Türkiye
4
Prof.Dr., ipek.deveci@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, İzmir/Türkiye
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satisfaction, positive image presentation, addiction, socialization, followers and real self.
In terms of personality, it was seen that most of the participants defined themselves with
positive adjectives and it was seen that the adjectives used to describe the personality were
sufficient to explain the intended use. People with different personality characteristics used
social media for different purposes. In addition, the analyzes showed that ages and gender
are discriminating in social media usage.
Keywords: Social media platforms, personality traits, purpose of social media usage
JEL Classification: C83, C000,C10

1.Giriş

Günümüz dünyasında iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle internet ve sosyal medya kullanımı
insan yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Gelişen dünyada bilgiye ulaşmanın en hızlı
ve etkili yolu kuşkusuz internettir. İnternet, dünya üzerinde ilk kez: bilgisayarların birbiriyle
iletişim kurması, haberleşmesi amacıyla 1965 yılında, Amerika’da gerçekleştirilmiştir. İnternet
sisteminin temelinde, bilgisayarların birbirleriyle haberleşmesi, veri ve bilgilerin birbirlerine
aktarımı esası bulunmaktadır. İnternet yakın geçmişte ortaya çıkmasına rağmen kısa süre
içerisinde dünya genelinde yaygın bir kullanım alanına sahip olmuştur.
Kullanıcıların diğer kullanıcılarla ve içinde bulunduğu ağ ile etkileşim kurmasına olanak tanıyan,
kullanıcı temelli içeriğin vurgulandığı ve içerik paylaşımının yapıldığı, “okunabilir ve yazılabilir
web” olarak tanımlanan Web 2.0 ile “sosyal medya” olarak tanımlanan yeni internet uygulamaları
ortaya çıkmaya başlamıştır. Söz konusu uygulamalara örnek olarak; Facebook, Twitter, Instagram,
Snapchat, Linkedin, Pinterest ve daha birçok uygulama verilebilir.
2017 yılında yayınlanan rapora göre dünya genelinde internet kullanıcı sayısı 3,773 milyar ve aktif
sosyal

medya

kullanıcı

sayısı

ise

2,789

milyar

kişi

(https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview,

olarak
2017)

belirtilmiştir
.

Türkiye

genelinde ise aktif internet kullanıcı sayısı ve aktif sosyal medya hesabı bulunan kişi sayısı
yaklaşık 48 milyonla toplam nüfusun %60’ına karşılık geldiği görülmektedir.
Sosyal medya üzerinden etkileşimlerin yaşamımızdaki yeri ve literatür taramasındaki öncü
araştırmalar, bu alanda yapılacak çalışmaların önemini ortaya koymaktadır. Bu araştırmada, sosyal
medya platformu kullanıcısı olan üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıklarını
ortaya çıkararak, demografik özellikleri ve kişilikleri ile kullanım alışkanlıkları arasındaki
ilişkileri incelemek amaçlanmıştır. Bu araştırma, sosyal medya kullanım alışkanlıklarından
hareketle, yerel bağlamda kullanıcı profilleri ile ilgili geliştirilecek bir tipolojinin öncü
adımlarından biridir.
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2. İçerik ve Kullanım Amaçları Açısından Sosyal Medya Platformları

Çevrimiçi iletişimi ve bilgi paylaşımını olanaklı kılan, katılım ve işbirliğini destekleyen tüm
araçları kapsayan sosyal medya platformları (SMP), genellikle herkese açık olan medya içerik
şekillerini tanımlamakta kullanılmaktadır. SMP’ler, kullanıcıların yazı, resim, video ve ses
dosyaları yardımıyla iletişime geçtiği, içeriği tamamen bireylerin belirlediği, zaman ve mekân
sınırlaması olmaksızın paylaşımın, etkileşimin ve tartışmanın esas olduğu iletişim ağlarıdır.
Sürekli güncellenebilmesi, çoklu kullanıma ve sanal paylaşıma olanak tanıması gibi özellikleri ile
sosyal medya ağları günümüzde en ideal etkileşim alanlarından biri olarak kendini göstermektedir
(Otrar ve Argın, 2014).
2017 yılı verilerine göre Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya platformları öncelikle
Youtube ve onu küçük bir fark ile izleyen Facebook’tur. Bu platformların ardından da Instagram
ve Twitter gelmektedir (http://www.dijitalajanslar.com/, 2017).
Son yıllarda internet ile birlikte yaşamımıza hızlı bir giriş yapan ve önemli bir yer edinen sosyal
medyanın kullanım amaçları arasında insanların bilgi edinme, iletişim kurma, deneyimlerini
paylaşma, sosyal medya aracılığıyla yeni insanlarla tanışma, popüler ve tanınır olma arzusu ve boş
zamanlarını geçirmelerinin yanında birçok neden sayılabilir. Sosyal medyanın farklı değişkenler
(akademik başarı, motivasyon, iletişim, sosyal etkileşim vb.) üzerinde yarattığı etki, bireylerin bu
siteleri ne amaçla ve nasıl kullandığına bağlı olarak değişebilmektedir (Çetin,2009). Ayrıca sosyal
medyayı kullanım sıklıkları ve amaçları sosyal medya kullanıcılarının kişilik özelliklerine göre de
oldukça farklılaşmaktadır. Bu bağlamda sosyal ağ sitelerinin bireyler üzerinde yarattığı
olumlu/olumsuz etkilerin belirlenebilmesi için bu sitelerin kullanım amaçlarının belirlenmesi
önem taşımaktadır. Ayrıca bireyleri bu platformları kullanmaya motive eden unsurların
belirlenmesi başarılı sosyal ağ sitelerinin geliştirilebilmesi için de katkı sağlayacaktır ( Brandzæg
ve Heim, 2009).
3. Literatür Taraması

Literatür taramasında özellikle uluslararası literatürde sosyal medya kullanım amaçlarıyla ilgili
çok sayıda araştırma yapıldığı (Costa v.d.,2016, Elison v.d.2007, Jenkins-Guarnieri v.d., 2013, Li
v.d.,2016, Orosz v.d., 2016, Şahin, 2018), kullanıcı profilleri ile ilgili tipolojiler geliştirildiği
(Brandtzæg, 2010) kullanıcıların kişilik özellikleri ile sosyal medya kullanımları arasındaki
ilişkilerin incelendiği ve araştırmaların sosyal medya üzerinden kişiliğin öngörülmesi noktasına
yönlendiği dikkat çekmektedir (Golbeck, Robles ve Turner, 2011; Skowron vd., 2016). Ancak
yerli literatürde sosyal medya kullanım amaçları daha ağırlıklı araştırılmış olmakla birlikte sosyal
medyayı kullanım amaçları ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi inceleyen nispeten az sayıda
araştırma bulunmaktadır. Literatür taramasında, özellikle üniversite öğrencilerinin sosyal medyayı
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kullanım amaçlarını ve kullanıcıların demografik özelliklerini inceleyen çok sayıda çalışma dikkat
çekmektedir. Karal ve Kokoç (2010), Vural ve Bat(2010), Batıgün ve Kılıç (2011), Koç ve
Karabatak (2011), Çemrek v.d.(2014), Eren (2014), Filiz v.d.(2014), Alioğlu(2015), Altunbaş ve
Kul(2015),

Kekeç Morkoç ve Erdönmez(2015), Ocak v.d.(2015), Altındiş vd.(2017),

Büyükdoğan vd.(2017), Ünalan v.d.(2017) bunlar arasında sayılabilir.
4.Araştırmanın Metodolojisi

Araştırmanın hedef populasyonu İzmir ilinde okuyan üniversite öğrencileri olarak belirlenmiştir.
Bir dizi çalışmanın öncü adımı olarak tasarlanmış bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin
öncelikli olarak seçilmesinin en önemli nedeni sosyal medyayı aktif biçimde kullanabilmeleri ve
kolay ulaşabilir olmalarıdır.
Toplamda 750 öğrenci ile çoğunlukla yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak veri toplanmış ve
İzmir ilindeki tüm üniversitelerden oransal seçim yapılmaya dikkat edilmiştir. Verilerin
güvenilirliğini arttırmak için kullanıcıların uygun olduğu bir zaman aralığının belirlenmesine
dikkat edilmiştir. Ayrıca çalışmaya katılacak kullanıcı sayısını arttırmak için bir çevrimiçi anket
aracı da kullanılmıştır. Elde edilen cevaplar ayıklandıktan sonra (SMP hesabı olmayanlar ve boş
form verenler çıkarılmıştır) toplam 701 adet anket ile analizler yapılmıştır.
3.1.Veri Toplama Aracı

Bu çalışmada, kişilik özelliklerini belirlemek amacıyla beş faktör modeli esas alınmıştır. Beş
faktör modeli farklı ülkelerde farklı dil grupları tarafından desteklenmekte ve güncel literatürde de
sıklıkla kullanılmaktadır. Modeldeki beş kişilik boyutunun (dışadönüklük, duygusal denge,
deneyime açıklık, uyumluluk, öz disiplin) ölçümü ile ilgili araç geliştirmek üzerine pek çok
çalışma yapılmıştır. Costa ve McCrae (1992), Goldberg (1992), Saucier (1994), Benet, Martinez
ve John (1998) bunlar arasındadır. Türkiye’de de beş faktörlü modeli ölçmek üzere çok sayıda
ölçek geliştirme ve uyarlama çalışması yapılmıştır. Somer (1998), Somer ve Goldberg (1999),
Somer v.d. (2001), Bacanlı v.d.(2009) çalışmaları örnekler arasında sayılabilir. Ölçeklerin
geçerliliği ve güvenilirliğinin yanında kullanışlı olması araştırmacılar açısından önemlidir. Bu
noktadan hareketle beş boyutlu model ile ilgili kısa, anlaşılır ve kullanışlı ölçeklere ulaşma çabaları
gündemde olmuştur. Gosling, Renrtow ve Swan (2003) on maddelik kişilik ölçeğini (OMKÖ)
geliştirmişlerdir, Atak (2013), bu ölçeği Türk kültürüne uyarlamıştır. Bu çalışmada kişilik
ölçeğinde Atak’ın (2013) uyarladığı ölçekten (OMKÖ) yararlanılmıştır.
Sosyal medya platformu kullanıcılarının kullanım şekillerinin ve amaçlarının belirlenebilmesi için
geliştirilmiş çok sayıda ölçek olmasına rağmen literatürde genel kabul görmüş bir ölçek
bulunmamaktadır. Yapılan kapsamlı literatür taraması sonucunda Bodroza ve Jovanovic’in (2016)
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Facebook kullanıcılarının davranışlarını ölçmek için geliştirmiş oldukları 43 ifadeden oluşan
PSAFU Ölçeğinin araştırmanın amaçlarına en uygun ölçek olduğuna karar verilmiştir. Ancak bu
ölçek araştırma sorularının tümünü karşılamakta yetersiz kalacağı için yukarıda sayılan literatür
ışığında Çemrek vd. (2014), Altunbaş (2015) ve Przyblski vd. (2013)’in geliştirmiş oldukları
ölçeklerden de yararlanılmıştır. Ayrıca aydınlatılmak istenilen boyutlara dair bazı ifadeler de
eklenerek soru formuna son şekli verilmiştir.
3.1.Sosyal Medya Platformlarının Kullanımına Ait Frekans Dağılımları

Öncelikle örneklemi oluşturan 701 öğrencinin sosyal medya ve internet kullanım şekilleri ve
paylaşımlarına ait frekans dağılımları incelenmiştir.
Şekil 1:İnternet Kullanım Sıklığı

Şekil 2:Günlük İnternet Kullanımı

Şekil 1 ve 2 incelendiğinde öğrencilerin neredeyse tamamının her gün internete girdikleri ve
neredeyse %70’inin günde 3 saatten fazla internette zaman geçirdikleri görülmüştür.
Şekil 3:İnternette aktivite türü

Şekil 4:Sosyal medyada geçirilen zaman

Şekil 3 ve 4 incelendiğinde internette en çok zaman geçirilen aktivite bakımından %54 ile sosyal
medya ilk sırada yer alırken onu %31 ile video izlemek ve müzik dinlemek izlemektedir. Bununla
birlikte yine öğrencilerin yaklaşık %37’si 1-3 saat arası sosyal medyada vakit geçirmekte iken yine
yaklaşık %50’si 3 saatten fazla sosyal medyada vakit geçirmektedir.
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Tablo 2:Kimlik Türü

Tablo 1:Sosyal medya Platformu

Tablo1 ve Tablo 2 incelendiğinde öğrencilerin sosyal medya platformalarından en çok ınstagramı
kullandıkları ve çoğunun da gerçek kimlikli hesaba sahip oldukları görülmüştür. Instagramı
sırasıyla facebook ve twitter izlemektedir.
3.2.Sosyal Medya Kullanım Şekilleri

Öğrencilerin sosyal medyayı kullanım şekilleri araştırıldığında kullanım şekilleri açısından
farklılıklara rastlanmıştır.
Şekil 5:Sosyal Medya Kullanım Şekilleri

Şekil 5 incelendiğinde öğrencilerin kullanım şekli bakımından, içerik üreten ve paylaşan, sadece
izleyen (sessiz takipçi) ve takip edip etkileşim veren olmak üzere genel anlamda eşit oranda üç
kategoriye ayrıldığı görülmüştür.
Tablo 3:İçerik paylaşımı ve cinsiyet
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Tablo 3 incelendiğinde kadınlar ve erkekler arasında sosyal medya kullanım şekli bakımından bazı
farklılıklar bulunmaktadır. Kadınlar beklenenden daha çok içerik üretip paylaşırken, erkeklerin
daha çok sessiz takipçi olduğu görülmüştür.
Şekil 6:Takip Ettikleri ve Takipçiler

Öğrencilerin en çok tanıdıklarını daha sonra da alanında uzman kişileri takip ettikleri görülmüştür,
aynı zamanda neredeyse sadece tanıdıkları tarafından takip edilmektedirler.
Tablo 4: Sosyal Medya Davranış Sıklığı

Tablo 4’te 1 ile 5 arasında ölçeklenen sosyal medya davranışı yerine getirme sıklığına bakıldığında
öğrencilerin en sık fotoğraflara bakıp müzik dinledikleri, en az ise kendi ürettikleri müzikleri
paylaşıp, liste yayınladıkları görülmüştür.
3.3.Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının Faktör Analizi İle İncelenmesi

SMP kullanım amaçları ile ilgili 51 ifade açıklayıcı faktör analizi ile incelenmiştir.
Tablo 5: Kaiser Meyer Olkin ve Barlett Testi
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Kaiser-Meyer Olkin ve Barlett testleri incelendiğinde veri yapısının faktör analizi için uygun
olduğu görülmüştür.
Şekil 7:Yamaç Grafiği Testi

Yamaç grafiği incelendiğinde ise 6 faktörlü modelin uygun olduğu görülmüştür. Aynı zamanda
faktör analizinde faktörleri elde etmede temel bileşenler analizi ve Varimax döndürmesi
uygulanmıştır. 51 değişkenden 13’ü düşük ortak varyans ve çift yükleme gibi nedenlerle
çıkarılmıştır. Aynı zamanda toplam varyansın açıklanma oranı %55 olarak elde edilmiştir ki bu
sosyal araştırmalar için yüksek bir açıklanma yüzdesidir.
Tablo 6: Döndürülmüş Faktör Yükleri Matrisi

Tablo 6 incelendiğinde burada 38 ifadenin aslında 6 temel faktör altında toplandığı görülmektedir.
Bunlardan SMP'de gerçek yaşamda olduğundan daha çok kabul görüyorum ve takdir ediliyorum,
SMP'de değilken içime kapanırım, bazen iki yaşamım varmış gibi hissediyorum gibi ifadelerin
içsel doyum olarak adlandırılan birinci faktör altında, profilimin başkaları üzerinde yarattığı
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izlenimi önemsiyorum, SMP profilimin ayrıntılarına çok önem veriyorum çünkü onu
görüntüleyenler üzerinde iyi bir izlenim bırakmak istiyorum gibi ifadelerin olumlu imaj sunma
faktörü altında, uyumadan önce son yaptığım şey sosyal medya hesaplarımı kontrol etmektir ve
uyandıktan sonra ilk işim sosyal medya hesaplarımı kontrol etmektir gibi ifadelerin bağımlılık
faktörü altında, SMP aracılığıyla tanıştığım biriyle gerçek bir ilişki yaşadım ve SMP'deki
insanlarla flört etmeyi seviyorum gibi ifadelerin sosyalleşme faktörü altında, etkileşim, takipçi,
beğeni sayısı benim için önemlidir gibi ifadelerin takipçiler faktörü altında ve son olarak da birisi
SMP profilimi incelediğinde, nasıl bir insan olduğumu kolayca görebilir ve benim SMP profilim
kendimin gerçek bir yansımasıdır gibi ifadelerin gerçek benlik faktörü altında toplandığı
görülmüştür.
Tablo 7:Kişilik Özellikleri

Tablo 7’de kişilik özellikleri incelendiğinde öğrencilerin kendilerini daha çok olumlu sıfatlara
uygun gördükleri tespit edilmiştir.
Tablo 8. Kişilik Özellikleri ve Kullanım Amaçları

Kişilik özellikleri ve kullanım amaçları arasındaki ilişkiye bakıldığında buradaki değerler ilgili
hücreye karşılık gelen ortalamalar olup koyu olan alanlar istatistiksel olarak anlamlı farklılıkları
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ifade etmektedir. Örneğin dışa dönük ve istekli bir insan olduğunu düşünen ve düşünmeyenler
arasında içsel doyum ve gerçek benlik faktörünün kullanımı açısından farklılıklar bulunmaktadır.
Tablo 8’de dikkat çekici birkaç noktadan bahsetmek gerekirse, kendisini «Dışa dönük/İstekli»
olarak tanımlayan öğrencilerin SMP’yi «Gerçek Benlik» açısından ve tam tersi kendisini «Dışa
dönük/İstekli» olarak tanımlamayan öğrencilerin ise SMP’yi «İçsel Doyum» açısından, kendisini
«Eleştirel/Kavgacı» olarak tanımlayan öğrencilerin SMP’yi «Sosyalleşme» açısından ve kendisini
«Çekingen/Sessiz» olarak tanımlayan öğrencilerin ise SMP’yi «İçsel Doyum ve Olumlu İmaj »
açısından daha fazla kullanmakta oldukları görülmektedir.
Aynı zamanda «Kavgacı ve Eleştirel» olanlar dışındaki bütün grupların SMP’de «Olumlu İmaj»
sunmak istedikleri ve en yüksek «Bağımlılık» oranının «Kaygılılar»da olduğu görülmüştür.
Özellikle «Kolaylıkla Hayal Kırıklığına Uğrayanlar» başta olmak üzere herkes için «Takipçilerin»
önemli olduğu görülmüştür.
3.4.Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının Cinsiyet ve Yaş İle Karşılaştırılması

Cinsiyet ve yaş gibi temel demografik değişkenlerle tüm faktörler arasında ilişki olup olmadığı
incelenmesi gereken bir noktadır. Bu amaçla cinsiyet ve yaş ile kullanım amaçlarını özetleyen
faktörler arasında ilişki olup olmadığı araştırılmıştır.
Tablo 9:Cinsiyet ve kullanım amaçları

Cinsiyet ve kullanım amaçlarının karşılaştırılmasını özetleyen Tablo 9’a bakıldığında burada
sadece bağımlılık ve sosyalleşme faktörü bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa
rastlanmıştır. Kadınların bağımlılığı daha yüksek iken, erkeklerin sosyalleşme için kullanımlarının
daha yüksek olduğu görülmektedir.
Tablo 10:Yaş ve kullanım amaçları
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Yaş ve kullanım amaçları arasındaki ilişkiye bakıldığında ise yaş arttıkça sosyal medyanın
kullanım amaçları daha etkisiz hale geldiği görülmektedir.
4.Sonuç

Bu çalışmada özellikle cinsiyet ve yaş açısından yapılan karşılaştırmalarda önemli farklılıklara
rastlanmıştır. Ayrıca araştırma sonuçları, sosyal medya kullanıcılarının farklı kullanım özellikleri
ve sıklığı olduğuna işaret etmekte ve kullanıcıların kişilik özellikleri ile kullanım amaçları arasında
farklılıklara dikkat çekmektedir.
Bu çalışmadan yola çıkarak çok daha geniş bir kesimi kapsayan, farklı demografik özellikleri ve
kuşak karşılaştırmalarını da dikkate alan çalışmalar izleyen adımlar için planlanmaktadır.
Kaynakça
Alioğlu N. (2015). Duygusal Tatmin Aracı Olarak Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Alan Araştırması. İstanbul
Sosyal Bilimler Dergisi, 11, 1-27.
Altındiş A., Altındiş S., Aslan F.G., Aşıcı N., İnci M.B., Ekerbiçer H.Ç., Tokaç M. (2017). Sosyal Medya Ağları ve
Sosyal Görünüm Anksiyetesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 64, 227-235.
Altunbaş F., Kul M. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımı Alışkanlıklarının Ölçümlenmesi: Van
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği. Akademik Bakış Dergisi, 51, 414-423.
Atak, H. (2013). On-Maddeli Kişilik Ölçeği’nin Türk Kültürü’ne Uyarlanması. Nöropsikiyatri Arşivi, 50, 312-319.
Bacanlı, H. İlhan, T. ve Aslan, S. (2009). Beş faktör kuramına dayalı bir kişilik ölçeğinin geliştirilmesi: Sıfatlara
dayalı kişilik testi (SDTK). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7, 261-279.
Batıgün A.D., Kılıç N. (2011). İnternet Bağımlılığı ile Kişilik Özellikleri, Sosyal Destek,Psikolojik Belirtiler ve Bazı
Sosyo-Demografik Değişkenler Arasındaki İlişkiler. Türk Psikoloji Dergisi, 26 (67), 1-10.
Benet-Martinez, V., John, O. P. (1998). Los Cinco Grandes Across cultures and ethnic groups: Multitrait-multimethod
analyses of the Big Five in Spanish and English. Journal of Personality and Social Psychology, 75, 729–750.
Bodroza ve Jovanovic (2016). Validation of the New Scale for Measuring Behaviors of Facebook Users: PsychoSocial Aspects of Facebook Use (PSAFU). Computers in Behavior,(54), 425-435.
Brandtzæg, P. B. (2010). Towards a unified media-user typology (MUT): A meta- analysis and review of the research
literature on media-user typologies. Computers in Human Behavior, 26 (5), 940–956. doi:
10.1016/j.chb.2010.02.008
Brandzæg, P. B. ve Heim, J. (2009).Why People Use Social Network Sites. Proceedings of the HCI International2009.
San Diago, CA,USA,19-24 July. In A.A.Ozok and P. Zaphiris (Eds): Online Comminities, LNCS,SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 143-152.
Büyükdoğan B., Gedik H., Sezerer Albayrak E., Özdemir N. (2017). Social Media Usage Of Students At State And
Foundation University: A Comparison in Terms Of Uses And Gratification Theory. International Journal of
Academic Value Studies,3(12), 293-302.
Costa J.J.M., Matos A.P, Maria do Rosário Pinheiro M.d.R, Salvador M.d.C., Vale-Dias M.d.l & Zenha-Rela M.
(2016). Evaluating Use and Attitudes Towards Social Media and ICT for Portuguese youth: the MTUAS-PY
scale, The European Proceedings of Social and Behavioral Sciences, icH&Hpsy 2016 : 2nd International
Conference on Health and Health Psychology.99-115.
Costa, P. T., Jr., McCrae, R. R. (1992). Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) and NEO Five Factor
Inventory (NEO-FFI) :professional manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.
Çemrek F., Baykuş H., Özaydın Ö. (2014). Sosyal Medya Kullanım Ve Davranışlarının Kullanımlar Ve Doyumlar
Yaklaşımı Bağlamında İncelenmesi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği. The Journal of Operations
Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems, 2(2),61-76.

1311

19. ULUSLARARASI EYİ SEMPOZYUMU TAM METİN BİLDİRİ KİTABI (17-20 EKİM 2018)
Çetin,E. (2009), Sosyal İletişim Ağları ve Gençlik:Facebook Örneği. Uluslararası Davraz Kongresi,Küresel Diyalog,
ISPARTA, TÜRKIYE, Bildiri kitabı, htttp://ids.sdu.edu.tr/tammetinler/bilim/bilim15pdf
Ellison N.B., Steinfield C., Lampe C. (2007). The Benefits of Facebook ‘‘Friends:’’ Social Capital and College
Students’ Use of Online Social Network Sites. Journal of Computer-Mediated Communication, 12(4), 11431168.
Eren E.Ş. (2014). Sosyal Medya Kullanım Amaçları Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Bazı Kişisel Değişkenlere Göre
İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(4), 230-243.
Filiz O., Erol O., Dönmez F.İ., Kurt A.A. (2014). BÖTE Bölümü Öğrencilerinin Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amaçları
ile İnternet Bağımlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Journal of Instructional Technologies & Teacher
Education, 3(2), 17-28.
Golbeck, J., Robles, C., Turner, K. (2011). Predicting personality with social media. I CHI’11 Extended Abstracts on
Human Factors in Computing Systems.
Goldberg, L. R. (1992). The development of markers for the Big-Five factor structure. Psychological Assessment,
4(1), 26-42.
Gosling, S.D., Renrtow P. J.and Swan , W. B. Jr. (2003), A very Brief Measure of the Big-Five Personality Domains.
Journal of the Research in Personality ,(37) . 504-528.
https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview
Jenkins-Guarnieri M.A, Wright S.L., Johnson B. (2013). Development and validation of a social media use integration
scale. Psychology of Popular Media Culture, 2(1), 38-50.
Karal H., Kokoç M. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amaçlarını Belirlemeye Yönelik
Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 1(3), 251-263.
Kekeç Markoç D., Erdönmez C. (2015). Web 2.0 Uygulamalarının Eğitim Süreçlerine Etkisi:Çanakkale Sosyal
Bilimler Meslek Yüksekokulu Örneği. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 5(3), 335-346.
Koç M., Karabatak M. (2011). Sosyal Ağların Öğrenciler Üzerindeki Etkisinin Veri Madenciliği Kullanılarak
İncelenmesi. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium.
Li J., Lau J. T. F., Mo P. K. H., Su X., Wu A. M. S., Tang5 J., Qin5 Z., 2016, Validation of the Social Networking
Activity Intensity Scale among Junior Middle School Students in China. PLoS ONE ,11(10),
Ocak M.A., Gökçearslan Ş., Solmaz E., Özcan S. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Kullanım Amaçları
Ve Öğrenme Stilleri Üzerine Bir İnceleme. Gefad / Gujgef, 35(3), 373-394.
Orosz G., Tóth-Király I, Bőthe B.(2016). Four facets of Facebook intensity—The development of the
Multidimensional Facebook Intensity Scale. Personality and Individual Differences, 100, 95-104.
Otrar M., Argın F.S. (2014). Öğrencilerin Sosyal Medyaya İlişkin Tutumlarının Kullanım Alışkanlıkları Bağlamında
İncelenmesi, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(3), 1-13.
Przyblski, A.K.,Murayama K.,DeHaan, C.R.,and Gladwell, V. (2013)Motivational, Emotional and Behavioral
Correlates of Fear of Missing Out. Computers İn Human Behavior, (29) ,1814-1848.
Saucier, G. (1994). Mini-markers: A brief version of Goldbergs unipolar Big-Five markers. Journal of Personality
Assessment, 63, 506-516.
Skowron M., Tkalciˇ c M., Ferwerda B., Schedl M. (2016) Fusing social media cues: personality prediction from
twier and instagram. Proceedings of the 25th international conference companion on world wide web.
International World Wide Web Conferences Steering Committee, 107–108.
Somer, O. (1998). Türkçe’de Kişilik Özelliği Tanımlayan Sıfatların Yapısı ve Beş Faktör Modeli. Türk Psikoloji
Dergisi, 13 (42), 21-33.
Somer, O., & Goldberg, L. R. (1999). The Structure of TurkishTrait Descriptive Adjectives. Journal of Personality
and Social Psychology, 76 (3), 431-450.
Somer, O., Tatar, A., Korkmaz, M. (2001). Ege Üniversitesi, Çok Boyutlu Kişilik Ölçeğinin Geliştirilmesi. 98 / EDB.
/ 02 No’lu, E. Ü. Rektörlüğü Araştırma Projesi Raporu.
Şahin C. (2018). Social Media Addiction Scale - Student Form: The Reliability and Validity Study. TOJET: The

1312

19. ULUSLARARASI EYİ SEMPOZYUMU TAM METİN BİLDİRİ KİTABI (17-20 EKİM 2018)
Turkish Online Journal of Educational Technology, 17(1), 169-182.
Ünalan D., Baştürk M., Somunoğlu İkinci S., Aydın A. (2017). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Ağ Sitesi
Kullanım Alışkanlıklarının Kişilik Özellikleri İle İlişkisi. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, 16(2), 21-31.
Vural Z.B.A., BAT M. (2010). Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine
Yönelik Bir Araştırma. Journal of Yasar University, 20(5), 3348-3382.
www.dijitalajanslar.com, Erişim:11.04.2017

1313

Telefon ve İnternet Bağımlılığının Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Üzerindeki Etkisinin
Kategorik Veri Analiz Yöntemleriyle İncelenmesi
Recep ÖZSÜRÜNÇ1
Ramazan PEHLİVAN2
Çiğdem ARICIGİL ÇİLAN3
Özet

Bu çalışmada lise çağındaki öğrencilerin telefon bağımlılığı, internet bağımlılığı ve
gelişmeleri kaçırma korkusu duyguları (GKK) bir anketle ölçülmüş ve anket sonuçları
analiz edilmiştir. 420 lise öğrencisine uygulanan ankette öğrencilere yaş, cinsiyet, anne ve
baba eğitim durumu ve telefondan ayrı kalabilme süresi gibi demografik soruların yanısıra
telefon bağımlılığını ölçen 3, internet bağımlılını ölçen 4 ve gelişmeleri kaçırma korkusunu
(Fear of Missing Out-FOMO) ölçen 4 soru sorulmuştur. Elde edilen verilerin analizinde
Kategorik Veri analizi yöntemleri kullanılmıştır.
Analizler sonucunda internet ve telefon bağımlılığı arttıkça gelişmeleri kaçırma
korkusunun (GKK) da arttığı görülmüştür. Sürekli telefon kullanan, telefonundan
ayrılamayan ve internette daha çok vakit geçirip kendisini orada en iyi ifade edebilen
öğrencilerin gelişmeleri kaçırma korkusu yaşadığı tespit edilmiştir. Ayrıca internet
bağımlılığı, telefon bağımlılığı ve GKK’nın demografik değişkenlere göre farklılışıp
farklılaşmadığı da araştırılmıştır. Bu analizler sonucunda telefon bağımlılığının cinsiyete
göre farklılaştığı görülmüştür. Erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha çok telefon
bağımlısı olduğu kız öğrencilerin ise erkek öğrencilerden daha çok internet bağımlısı
olduğu ortaya çıkmıştır. GKK’nın ise erkek öğrenci grubu için daha yüksek olduğu
görülmüştür. Telefondan ayrı kalma süresi arttıkça telefon ve internet bağımlılığı ve
GKK’nın azaldığı saptanmıştır. Öğrencilerin anne ve babalarının eğitim durumlarına göre
internet, telefon bağımlılığı ve GKK farklılaşmazken, farklı yaş gruplarının telefon
bağımlılığı anlamında farklılaştığı ve 15 yaş üstü öğrencilerin 15 yaş altı öğrencilerden
daha çok telefon bağımlısı olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: FOMO, Gelişmeleri Kaçırma Korkusu, Internet Bağımlılığı, Telefon Bağımlılığı,
GKK, Kategorik Veri Analizi
JEL Sınıflaması: C120

A Categorical Data Analysis of Fear of Missing Out Emerging From Technology Addiction
Abstract

In this study, telephone addiction, internet addiction and fear of missing out (FOMO) were
evaluated with a questionnaire and the results of the survey were analyzed. In the
questionnaire, which was applied to 420 high school students, 4 questions were asked about
the age, sex, education level of the parents and the duration of being separated from the
phone. Categorical data analysis methods were used to analyze the data.
As a result of the analyzes, it was observed that an increase in internet and telephone
addiction increases the fear of missing-out (FOMO). It has been determined that students
who use telephone continuously, who cannot leave their phone and who spend more time
on the internet and express themselves best there are having fear of missing-out. It is also
analyzed whether internet addiction, telephone addiction and FOMO differ according to
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demographic variables. As a result of these analyzes, it was seen that the time of leaving
the phone differs by gender. Male students are more addicted to mobile phone than female
students and female students are more addicted to internet than male students. It also found
out that FOMO is higher for male students. The more students can leave their phone, the
more mobile phone and internet addiction and FOMO decreased. Internet and telephone
addiction and FOMO do not differ according to the education level of the parents of the
students but mobile phone addiction differs according to different age groups. Students
under 15 years old are more addicted to mobile phones than the students older 15 years old.
Keywords: FOMO, Fear of Missing Out, Internet Addiction, Mobile Phone Addiction, Categorical Data
Analysis
JEL Classification: C120

1. Giriş

İnternet, soğuk savaş döneminde Sovyet Rusya’nın 1957 yılında Sputnik uydusunu uzaya
fırlatması üzerine, Amerikan Savunma Bakanlığı desteğiyle birlikte birkaç üniversitenin bilgi
alışverişinde bulunması amacıyla 1960’lı yılların sonunda kurulmuştur (Öztoprak, 2001)
1970 yılında, Hawaii Üniversitesi'nde bir profesör olan Norman Abramson tarafından dünyanın
ilk kablosuz (Wireless) bilgisayar iletişim ağı icat edilmesinin ardından internet daha çok
ulaşılabilir hale geldi ve milyonların yaşamına girdi.
Uzaklardakilerle haberleşmek, dünyanın başka bir yerindeki veri tabanlarından, kütüphanelerden
yararlanmak, sosyal medyada paylaşımda bulunmak, oyun oynamak, alışveriş yapabilmek,
evinden çıkmadan tüm finansal işlemleri yapabilmek, gibi daha bir çok imkan ve kolaylık
insanların internete git gide daha da bağlanmasına yol açtı. Bazı araştırmalar internet kullanımını
sınırlayamayanlarda, toplumdan bireyin yalıtılması, yalnızlık hissi, depresyon, toplumsal
ilişkilerde zayıflama ve yakın arkadaş ilişkilerinde azalma gibi olumsuz etkileri olduğunu
belirtmektedir (Yalçın, 2003).
İnternet bağımlılığı, internetin yaygınlaşmasıyla tartışılan bir bozukluk olmaya başlamıştır. Klinik
olarak internetle aşırı meşgul olma, internette aşırı zaman geçirme, internette geçirilen zamanı
azaltmada başarısız olma, internete giremediğinde huzursuz olma ve internete girince
amaçladığından daha fazla kalmak olarak tanımlanmaktadır (Beard, 2005).
2. Literatür Taraması

Bağımlılık DSM-4 (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) kriterlerine göre
sadece kimyasal madde kullanımı ile ifade edilmiş olmasına karşın, DSM-5 ’de “madde kullanımı
ve bağımlılık bozuklukları” olarak verilmiştir. DSM-5’de madde ile ilişkisi olmayan bozukluk
kapsamında henüz sadece kumar oynama bozukluğu olsa da ilerleyen süreçte akıllı telefon
bağımlılığı, oyun bağımlılığı, internet bağımlılığı gibi bağımlılık türlerinin de bu kategoride
değerlendirileceği düşünülmektedir (Melek, 2016).
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ABD’de yapılan bir araştırmada çevrimiçi olma isteği alkol, sigara, kahve ve çikolata gibi
bağımlılık yapan maddeleri kullanma isteğinden daha önde olduğu gözlemlenmiştir.
Katılımcıların %55’i bir hafta boyunca ayrı kalmak üzere, internet ve kahve arasında bir seçim
yapmak zorunda kalsalar kahveyi bırakabileceklerini belirtmiştir. Ayrıca araştırmaya katılan her
beş kişiden biri bir hafta online kalabilmek için bir hafta ayakkabısız gezebileceğini de belirtmiştir
(Cayık, 2015).
Sosyal medya siteleri; akıllı telefonlar sayesinde hemen herkesin cebinden çok kolay erişilebilir
hale gelmiştir. Günümüzde sosyal medya kullanıcıları birbirlerinin ürettiği içeriklerden anında
haberdar olabilmekte, kendileri de içerik sağlayarak yakınlarına/arkadaşlarına iletebilmektedir.
Sosyal medyanın bu şekilde hızlı ve etkili bir yaygınlaşma göstermesi çeşitli ruhsal bozuklukların
ortaya çıkmasını da beraberinde getirmiştir. Bunlardan biri Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (GKK;
ing: Fear of Missing Out - FOMO)’dur. GKK, son yıllarda problemli internet-sosyal medya
kullanımıyla öne çıkan yeni bir kavramdır. Özellikle genç kuşaklarda sosyal medya
kullanılamadığı zamanlarda kendini gösteren bir kaygı olarak tanımlanan GKK, kişinin
başkalarının onun olmadığı dış dünyada daha iyi vakit geçirdiğini ve kendinin daha eğlenceli bir
hayatı kaçırdığını düşünerek endişelenmesidir.
GKK özellikle Z (2000 sonrası doğanlar) kuşağını etkileyen, söz konusu durumun yokluğunda
meydana gelebilecek mahrumiyet hissinin oluşturduğu psikolojik anksiyete (endişe) durumunu
ifade etmektedir.
İlk kez Przybylski (2013) tarafından ortaya atılan GKK; henüz bir hastalık olarak tanımlanmamış
olsa bile gencinden yaşlısına herkesi etkileyen bir rahatsızlık. “Bir şeyleri kaçırıyorum, geri
kalıyorum” endişesinin adıdır. Diğerlerinin yaptıklarından, yediğinden, içtiğinden, kullandığından
vb. geri kalmama takıntısı, hiç mutlu olamama, olduğundan daha iyi olmaya çalışma halidir. GKK,
motivasyonu düşük bireylerin sosyal medyada fazla zaman geçirmesini sağlayan bir etken olarak
karşımıza çıkmaktadır (Alt, 2015). Yapılan bir çalışmada GKK’nın daha yüksek alkol tüketimi ve
alkole bağlı negatif davranışla ilişkili olduğu bulunmuştur (Riordan v.d., 2015). Ayrıca artan
sosyal medya kullanımının azalan iyi oluşa sebep olduğu söylenmiştir (Verma & Kumari, 2016).
GKK’nın ders esnasında sosyal ağ kullanımını devam ettiren öğrencilerde daha sık gözlemlendiği
de belirlenmiştir (Dossey,2014).
Bu durum, kişilerin “acaba bir şey mi kaçırdım?”, “şu an kim ne paylaştı?”, “konuşulan konunun
dışında mı kaldım?” gibi korkular yaşamaları sebebiyle sürekli olarak telefonlarını ya da
tabletlerini kontrol ederek sosyal ağlarda oldukça fazla vakit geçirmelerine sebep olan bir
bağımlılık türü olarak dikkati çekmektedir (Yıldırım & Kişioğlu, 2018).
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Przybylski (2013) GKK ile ilgili psikoloji/siberpsikoloji konulu bir çalışmayı geneli Hindistan ve
ABD’den olan 672 erkek ve 341 kadına 32 soruluk bir ölçekle yapmıştır. Çıkan sonuçta bu
kişilerin kendileri dışında başkalarına bağlı olmak istedikleri, GKK yaşadıkları görülmüştür.
Akıllı telefonlar günümüzün en önemli uyuşturucu olmayan bağımlılıkları arasında yer almaktadır
(Hoşgör & Tandoğan, 2017). Cep telefonu kullanımı üzerine 8000’den fazla katılımcıyla yapılan
bir araştırmanın sonuçlarına göre katılımcıların %36’sı cep telefonu olmadan yaşamını
sürdüremeyeceğini, %75’i cep telefonu olmadan evden dışarı çıkmadığını, %36’sı geceleri
gelişmeleri kaçırmaktan korktuğu için telefonunu kapatmadığını, %42’si uyumadan önce
telefonunu yakın bir yere bıraktığını belirtmiştir (Erdem v.d., 2017; Aktaran: Yıldırım & Kişioğlu,
2018).
Aile Terapileri ve Terapistleri Derneği (TERAPİDER) Genel Başkanı Uz. Dr. Taner Canatar’a
göre GKK, her şeyi kolay elde etmek isteyen ve zevk odaklı olan Z kuşağında daha da sık
görülmektedir. Sosyal medya paylaşımları beyni cinsellik ve yemek yemek gibi ödüllendiriyor.
Mutluluk hissi olarak tanımlayabileceğimiz dopamin salgılarını % 9 oranında arttırıyor. Bu oran
kokain kullanımında % 22 seviyelerinde seyretmektedir (Tunceliemek, 2018).
Literatürde GKK(FOMO) kavramıyla ilgili olarak şu noktaların altı sıklıkla çizilmektedir (Dossey,
2014: 69; Przybylski vd., 2013; Gezgin vd., 2017: 156; Zunic, 2017: 4; Swar ve Hameed, 2017:
149, Aktaran: Hoşgör v.dğr.2017b).
•

GKK(FOMO), sosyal medya kullanımının arkasındaki itici bir güçtür.

•

Özellikle tüm dünyada yaygın olarak kullanılmakta olan Facebook, Instagram,

Twitter ve Snapchat'in GKK (FOMO) davranışında önemli bir payı mevcuttur.
•

GKK (FOMO) düzeyi gençlerde, özellikle de genç erkeklerde daha yüksektir.

•

Bireylerin yaşam tatminleri ve tatmin ihtiyaçlarındaki düşüklük, yüksek GKK

(FOMO) düzeyi ile bağlantılıdır.
•

Düşük yetkinlik ve özerklik düzeyine sahip olan bireyler GKK (FOMO)’ ya daha

meyillidir.
•

Sosyal medyada herhangi bir paylaşım yapılıp yapılmadığı, gelen mesaj, e-mail ve

güncellemelerin kontrolü gibi farklı sebeplerle akıllı telefonların sürekli kontrol edilmesi GKK
(FOMO)’ nun gelişmesiyle yakından ilgilidir
•

Ders esnasında sınıflarında sosyal medya kullanan öğrencilerde GGK (FOMO)

düzeyi yüksektir.
Yukarıda verilen bilgiler ışığında, ruh sağlığı ile yakın ilişkili olan GKK’nın özellikle genç
bireylerde doğru ve güvenilir bir biçimde ölçülmesi gerekliliği belirmektedir. GKK üzerine
ülkemizde henüz yeterli seviyede çalışma bulunmamasına rağmen geçerli bir ölçek
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geliştirilmesine yönelik adımlar da bulunmaktadır. Bu alanda yapılan, “Sosyal Ortamlarda
Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Ölçeğinin (GKKÖ) Türkçe Sürümünün Geçerlilik ve
Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi” isimli bir çalışmada GKKÖ’nün Kapsam Geçerliliği İndeksi
(KGİ) değeri 0.62 olarak bulundu. Faktör analizine göre 10 maddeden oluşan bir boyutlu yapının
faktör yükleri 0.36 - 0.77 arasında değişmekteydi. GKKÖ ile CTPKÖ (Cep Telefonu Problemli
Kullanımı Ölçeği) arasında pozitif korelasyon saptandı. GKKÖ’nün eş zamanlı geçerliliğini
incelemek amacıyla GKKÖ’den alınan puanlar ile CTPKÖ toplam puanları arasında pozitif
korelasyon saptandı (r=0.587, p<0.001). GKKÖ’den alınan puan ile genel yaşam memnuniyet
düzeyi ile negatif korelasyon saptandı (r=- 0.233, p<0.001) (Gökler v.d.,2016)
Bu alanda Metin B. ve arkadaşları bir çalışmalarında Türkçe’ye orijinal bir GKK ölçeği (Üsküdar
Fomo Ölçeği) kazandırmışlardır. Faktör yapısını ortaya koymak için Açımlayıcı Faktör Analizi
(AFA) kullanılmıştır. Verilere Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett Küresellik Testi
uygulanarak Faktör Analizi’nin uygunluğu tespit edilmiştir. Orijinali 31 maddeyle hazırlanan
ölçeğin yapılan analizler sonrası 22 maddesi son haline dâhil edilmiştir. Analizler sonucunda
ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliği yeterli düzeyde bulunmuştur (Metin B., Pehlivan R. & Tarhan
N., 2017).
Hoşgör H. ve arkadaşlarının (2017b) üniversite öğrencilerinde FOMO’nun görülme sıklığını
inceledikleri çalışmalarında t Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) testi uygulamışlardır.
Öğrencilerin FOMO düzeyleri ile demografik nitelikleri arasındaki ANOVA testine ait istatistiksel
farklara göre ölçek ortalaması ile akıllı telefonu günlük kontrol etme sıklığı değişkeni arasında
anlamlı bir farklılık saptanmıştır (F: 8,84; p<0,05). Dolayısıyla öğrencilerin akıllı telefonlarını
kontrol etme sıklıkları arttıkça, FOMO düzeylerinin de yükseldiğini ifade etmek mümkündür.
Ölçek ortalaması ile günlük sosyal medya kullanım süresi değişkeni arasında anlamlı bir farklılık
bulunmuştur. (F: 11,49; p<0,05). Buna göre sosyal medyada geçirilen sürenin arttıkça, FOMO
düzeyi ortalamasının da artacağını ifade etmek mümkündür. Öğrencilerin FOMO düzeyleri
üzerinde yaşın ve akıllı telefon kullanma yılının anlamlı bir farklılığa yol açmadığı da çalışmada
elde edilen bir diğer bulgudur.
GKK sadece sosyal medya ile ilgili olmayıp, pazarlama ve tüketici davranışı ile de yakından
ilgilidir. GKK tüketicilerin karar verme süreçleri geleneksel tüketicilerin karar verme
süreçlerinden farklılıklar göstermektedir. GKK sahibi tüketicileri iyi analiz eden pazarlamacılar,
sosyal medya tüketicileri ile ilgili stratejileri daha iyi tasarlayabilirler. (Argan, M , Tokay Argan,
M , İpek, G., 2018).
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3. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı

Bu çalışmanın amacı, telefon ve internet bağımlılığının literatürde Gelişmeleri Kaçırma Korkusu
(GKK) olarak tanımlanan olguya etkisini demografik özellikleri de göz önünde bulundurarak
incelemektir. Bu amaçla 420 lise öğrencisine bir anket uygulanmıştır. Ankette telefon
bağımlılığını ölçen 3, internet bağımlılığını ölçen 4 ve gelişmeleri kaçırma korkusunu (Fear of
Missing Out-FOMO) ölçen 4 soru sorulmuştur. Bunun yanı sıra ankette demografik sorulardan
yaş, cinsiyet, anne ve baba eğitim durumu ve telefondan ayrı kalabilme süresi sorulmuştur. Elde
edilen verilerin analizinde Kategorik Veri Analizi yöntemleri kullanılmıştır.
4. Araştırma Yöntemi

Veri setinin tamamı kategorik değişkenlerden oluştuğundan gelişmeleri kaçırma korkusunu
etkileyen değişkenleri belirlemek amacıyla, değişkenlerin ölçekleri ve kategori sayıları dikkate
alınarak; 2 şıklı nominal ve ordinal değişkenlerin testinde Mann-Whitney U, 2 ordinal değişkenin
testinde ise Jonckheere-Terpstra Testi kullanılmıştır
Buna göre; bireylerin gelişmeleri kaçırma korkularının telefon, internet bağımlılığı ve demografik
faktörlerle (cinsiyet, yaş, anne ve baba eğitim durumu ve telefondan ayrı kalabilme süresi) ilişkili
olup olmadığı test edilmiştir. Bireylerin telefon ve internet bağımlılığı, gelişmeleri kaçırma
korkusu ve demografik özelliklerine ilişkin değişkenler Tablo 1’de özetlenmiştir:
Tablo 1: Değişkenlerin Ölçekleri, Kategorileri ve Kısaltmaları
Değişken
Telefon Bağımlılığı
İnternet Bağımlılığı
Gelişmeleri Kaçırma
Korkusu (GKK)
Yaş
Cinsiyet
Anne Eğitim
Baba Eğitim
Telefondan Ayrı Kalma
Süresi

Ölçek

Kategoriler

Ordinal

( Her Zaman) (Çoğu Zaman)
(Genellikle) (Bazen) (Hiçbir Zaman)

Ordinal
Nominal
Ordinal
Ordinal

(15 Yaş Altı) (15 Yaş Üstü)
(Kadın) (Erkek)
(İlkokul) (Ortaokul) (Lise)
(Üniversite) (Yüksek Lisans)
(Ayrı Kalamam) (Bir Saat) (Birkaç
Saat) (Bir Gün) (Bir Hafta)

Değişkeni Temsil Eden
Kısaltmalar
TB.1, TB.2, TB.3
IB.1, IB.2, IB.3, IB.4
GKK.1, GKK.2, GKK.3,
GKK.4
Yaş
Cinsiyet
Anne Eğitim Durumu
Baba Eğitim Durumu
Telefondan Ayrı Kalma
Süresi

Bağımlı (GKK) ve bağımsız değişkenleri (telefon ve internet bağımlılığı) temsil eden soruların
içeriği ve analizde yer alan kodları ise aşağıda Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2: Telefon Bağımlılığı, İnternet Bağımlılığı ve GKK ile İlgili İfadeler
İçeriği
Cep telefonumu okula götürürüm.
Okul saatleri içinde cep telefonumu kullanırım.
Bir arkadaş ya da aile sohbetinde cep telefonumla ilgilenirim.
Arkadaşlarımın bensiz eğlendiğini fark ettiğimde endişelenirim.
Arkadaşlarımın kendi aralarındaki şakalaşmaları anlayabilmek benim için önemlidir.
Neler olup bittiğini takip etmek için aşırı zaman harcadığımı düşünüyorum.
İnternetle bağlantım olmadığı zaman kendimi yalnız hissederim.
Kendimi en iyi internet üzerinde ifade ederim.
Kendimi internetteyken "yalnızca birkaç dakika daha" derken bulurum.
İnternette kaldığım süreyi gizlemek için yalan söylerim.
Arkadaşlarımla dışarı çıkmak yerine internette daha fazla zaman geçiririm.

Soru Kodu
TB.1
TB.2
TB.3
GKK.1
GKK.2
GKK.3
GKK.4
IB.1
IB.2
IB.3
IB.4

İki kategorili nominal ve ordinal değişkenler arasındaki ilişkinin testinde Mann Whitney U Testi
(cinsiyet ile telefon ve internet bağımlılığı ve GKK arasında) ve iki ordinal değişken arasındaki
ilişkinin testinde ise Jonckheere-Terpstra Testi kullanılmıştır (Çilan, 2009).
5. Analiz Bulguları

Gelişmeleri kaçırma korkusu 4 soruyla sorulmuştur. Bu nedenle her dört soru için de internet ve
telefon bağımlılığının etkisi test edilmiştir. Gelişmeleri kaçırma korkusunu ölçen 4 sorudan en az
birinde internet veya telefon bağımlılığının etkisi görüldüğünde, internet veya telefon
bağımlılığının gelişmeleri kaçırma korkusuyla ilişkili olduğu kabul edilmiştir. Ayrıca gelişmeleri
kaçırma korkusunun katılımcıların yaş, cinsiyet, anne ve babalarının eğitim durumu ve telefondan
ayrı kalma süreleriyle ilişkili olup olmadığı da test edilmiştir.
5.1 İnternet Bağımlılığının Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (GKK) İle İlişkisi

İnternet bağımlılığının gelişmeleri kaçırma korkusuyla ilişkili olup olmadığı JonckheereTerpstra Testi ile test edilmiş ve Tablo 3’de yer alan sonuçlar saptanmıştır.
İnternet bağımlılığını ölçen 4 sorunun (ordinal değişkenin) şıklarının (“her zaman”, “çoğu zaman”,
“genellikle”, “bazen” ve “hiçbir zaman”) gelişmeleri kaçırma korkusu sorularından (ordinal
değişkenlerden) en az bir tanesinin şıklarıyla istatistiksel olarak anlamlı olduğunu saptanmıştır (p
<0.05). Bu durumda internet bağımlılığı arttıkça gelişmeleri kaçırma korkusunun da arttığı
söylenebilir.
Tablo 3: İnternet Bağımlılığı-GKK İlişkisi Test Sonuçları (p Değerleri)
GKK
GKK.1
GKK.2
GKK.3
GKK.4

IB.1
,000
,000
,000
,000

İnternet Bağımlılığı
IB.2
IB.3
,020
,000
,001
,011
,000
,001
,000
,000
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5.2 Telefon Bağımlılığının Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (GKK) İle İlişkisi

Telefon bağımlılığının gelişmeleri kaçırma korkusuyla ilişkili olup olmadığı Jonckheere-Terpstra
Testi ile test edilmiş ve Tablo 4’de yer alan sonuçlar saptanmıştır.
Telefon bağımlılığını ölçen 3 sorunun (ordinal değişkenin) şıklarının (“her zaman”, “çoğu zaman”,
“genellikle”, “bazen” ve “hiçbir zaman”), gelişmeleri kaçırma korkusu sorularından (ordinal
değişkenlerden) en az bir tanesinin şıklarıyla istatistiksel olarak anlamlı olduğunu saptanmıştır (p
<0.05). Bu durumda telefon bağımlılığı arttıkça gelişmeleri kaçırma korkusunun da arttığı
söylenebilir.
Tablo 4: Telefon Bağımlılığı-GKK İlişkisi Test Sonuçları (p Değerleri)
GKK
GKK.1
GKK.2
GKK.3
GKK.4

TB.1 (p değerleri)
,097
,311
,028
,017

Telefon Bağımlılığı
TB.2 (p değerleri) TB.3 (p değerleri)
,039
,001
,119
,012
,006
,000
,002
,000

5.3 Demografik Değişkenler ile Telefon, İnternet Bağımlılığı ve Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (GKK)
Arasındaki İlişki
5.3.1 Telefondan Ayrı Kalma Süresi

Telefondan ayrı kalma süresinin telefon, internet bağımlılığı ve gelişmeleri kaçırma korkusuyla
ilişkili olup olmadığı test edilmiş ve Tablo 4’te yer alan sonuçlar elde edilmiştir.
Jonckheere-Terpstra Testi ile; telefondan ayrı kalma süresini ölçen sorunun (ordinal değişkenin)
şıkları (“Ayrı Kalamam”, “Bir Saat”, “Birkaç Saat”, “Bir Gün” ve “Bir Hafta”) ile telefon, internet
bağımlılığı ve gelişmeleri kaçırma korkusu sorularından (ordinal değişkenlerinden) en az birinin
şıklarıyla istatistiksel olarak anlamlı olduğunu görülmektedir (p <0.05). Bu durumda telefondan
ayrı kalamama durumu arttıkça telefon ve internet bağımlılığının ve gelişmeleri kaçırma
korkusunun da arttığı söylenebilir.
Tablo 5: Telefondan Ayrı Kalma ile Telefon,İnternet Bağımlılığı ve GKK İlişkisi
Telefon Bağımlılığı
Telefondan Ayrı Kalma Süresi TB.1 TB.2
(p değerleri)
,000 ,000

GKK
İnternet Bağımlılığı
GKK GKK GKK
TB.3
GKK.4 IB.1 IB.2 IB.3 IB.4
.1
.2
.3
,000 ,231 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,035 ,014

5.3.2 Cinsiyet

Telefon bağımlılığı, internet bağımlılığı ve GKK’nın farklı cinsiyet gruplarına göre farklılaşıp
farklılaşmadığı Mann-Whitney-U Testi ile test edilmiştir. Test sonucunda kızların erkeklerden
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anlamlı şekilde daha çok telefon bağımlısı olduğu (TB.3= p = .002), erkeklerin kızlardan anlamlı
şekilde daha çok gelişmeleri kaçırma korkusu taşıdığı (GKK.1= p = .000; GKK.2= p = .000;
GKK.3= p = .001) ve erkeklerin kızlardan anlamlı şekilde daha çok internet bağımlısı olduğu
(IB.3= p = .018; IB.4= p = .000) görülmüştür.
Tablo 6: Cinsiyet ile Telefon, İnternet Bağımlılığı ve GKK İlişkisi
Telefon Bağımlılığı
Cinsiyet (p değerleri)

TB.1 TB.2
,177

,912

GKK
İnternet Bağımlılığı
GKK GKK GKK
TB.3
GKK.4 IB.1 IB.2 IB.3 IB.4
.1
.2
.3
,002 ,000 ,000 ,001 ,007 ,224 ,233 ,018 ,000

5.3.3 Yaş

Yaşın telefon ve internet bağımlılığı ve gelişmeleri kaçırma korkusuyla ilişkili olup olmadığı test
edilmiş ve Tablo 6’da yer alan sonuçlar elde edilmiştir.
Uygulanan Jonckheere-Terpstra Testi ile, yaş değişkeni şıklarının (“15 Yaş Altı”, “15 Yaş Üstü”)
telefon bağımlılığı sorularının (ordinal değişkenlerin) en az bir tanesinin şıklarıyla istatistiksel
olarak anlamlı olduğunu görülmüştür (p <0.0005). Bu durumda yaş arttıkça telefon bağımlılığının
da arttığı söylenebilir. Yaşın internet bağımlılığı ve GKK ile anlamlı bir ilişkisi yoktur.
Tablo 7: Yaş ile Telefon ve İnternet Bağımlılığı ve GKK İlişkisi
Telefon Bağımlılığı
Yaş (p değerleri)

TB.1 TB.2
,000

,000

GKK
İnternet Bağımlılığı
GKK GKK GKK
TB.3
GKK.4 IB.1 IB.2 IB.3 IB.4
.1
.2
.3
,374 ,673 ,930 ,971 ,214 ,073 ,200 ,263 ,939

5.3.4 Anne ve Baba Eğitim Durumları

Anne ve baba eğitim durumlarının telefon, internet bağımlılığı ve gelişmeleri kaçırma korkusuyla
ilişkili olup olmadığı test edilmiş ve Tablo 7’de yer alan sonuçlar saptanmıştır..
Jonckheere-Terpstra Testi sonuçlarına göre, anne-baba eğitim durumu (“İlkokul”, “Ortaokul”,
“Lise”, “Üniversite” ve “Yüksek Lisans”) ordinal değişkeninin telefon ve internet bağımlılığı ve
gelişmeleri kaçırma korkusu sorularının (ordinal değişkenlerinin) hiçbiri ile ilişkili olmadığı
saptanmıştır (p > 0.05). Bu durumda anne ve baba eğitim durumlarının telefon, internet bağımlılığı
ve gelişmeleri kaçırma korkusuyla ilişkili olmadığı söylenebilir.
Tablo 8: Yaş ile Telefon, İnternet Bağımlılığı ve GKK İlişkisi
Telefon Bağımlılığı
GKK
İnternet Bağımlılığı
Anne Eğitim Durumu (p TB.1 TB.2 TB.3 GKK.1 GKK.2 GKK.3 GKK.4 IB.1 IB.2 IB.3 IB.4
değerleri)
,506 ,244 ,250
,116
,455
,001
,102
,592 ,479 ,100 ,270
Baba Eğitim Durumu (p TB.1 TB.2 TB.3 GKK.1 GKK.2 GKK.3 GKK.4 IB.1 IB.2 IB.3 IB.4
değerleri)
0,189 0,261 0,158 0,098 0,176 0,059
0,241 0,951 0,752 0,561 0,207
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6. Sonuç ve Öneriler

Analizler sonucunda internet ve telefon bağımlılığı arttıkça gelişmeleri kaçırma korkusunun
(GKK) da arttığı görülmüştür. Sürekli telefon kullanan, telefonundan ayrılamayan ve internette
daha çok vakit geçirip kendisini orada en iyi ifade edebilen öğrencilerin gelişmeleri kaçırma
korkusu yaşadığı tespit edilmiştir.
İnternet bağımlılığı, telefon bağımlılığı ve GKK’nın demografik değişkenlerle ilişkileri de test
edilmiştir. Testler sonucunda telefon bağımlılığının cinsiyete göre farklılaştığı görülmüştür. Erkek
öğrencilerin kız öğrencilere göre daha çok telefon bağımlısı olduğu kız öğrencilerin ise erkek
öğrencilerden daha çok internet bağımlısı olduğu ortaya çıkmıştır. GKK’nın ise erkek öğrenci
grubu için daha yüksek olduğu görülmüştür. Telefondan ayrı kalma süresi arttıkça telefon ve
internet bağımlılığı ve GKK’nın azaldığı saptanmıştır. Öğrencilerin anne ve babalarının eğitim
durumlarıyla internet, telefon bağımlılığı ve GKK arasında bir ilişki saptanamamıştır. Yaş ile
telefon bağımlılığı arasında anlamlı bir ilişki vardır. Öğrencilerin yaşları arttıkça telefon
bağımlılıkları da artmıştır.
Çalışmamız sadece lise öğrencilerini kapsamaktadır. Ancak yetişkinlere yönelik bir çalışma da
yapılabilir. Örneğin kullanılan GKK ölçeği kullanılarak; GKK ile iş tatmini veya GKK ile
performans arasındaki ilişkiler analiz edilebilir. GKK’yı etkilemesi muhtemel aile, arkadaş
çevresi, görsel ve yazılı medya gibi değişkenlerin de GKK ile ilişkisi incelenebilir. Teknolojinin
olumsuz etkilerinin hızla yayıldığı dikkate alındığında ülkemizin geleceği adına sosyal bilimcilerin
GKK çalışmalarına daha çok eğilmelerinin yararlı olacağı kanısındayız.
Kaynakça
Abeele, M. M. V., & Van Rooij, A. J. (2016). OR-02: Fear Of Missing Out (FOMO) as predictor of problematic social
mediause among teenagers. Journal of Behavioral Addictions, 5(S1),4-5.
Alt, D. (2015). College students’ academic motivation, media engagement and fear of missing out. Computers in
Human Behavior, 49, 111-119.
Argan, M , Tokay Argan, M , İpek, G . (2018). I Wish I Were! Anatomy of A Fomsumer. İnternet Uygulamaları ve
Yönetimi Dergisi, 9 (1), 43-57. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/iuyd/issue/37403/407055
Beard, K. W. (2005). Internet addiction: a review of current assessment techniques and potential assessment questions.
CyberPsychology & Behavior, 8(1), 7-14.
Cayık, S., Dinç, M. (2015) Yeşilay Dergisi. 19-20-25-37
http://www.yesilay.org.tr/yesilaydergisi/Ocak_2015/index.html#42/z adresinden alındı.
Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: Spss Ve Lisrel
Uygulamalı. Ankara: Pegem Yayınları.
Çilan, Ç. A. (2009). Sosyal bilimlerde kategorik verilerle ilişki analizi. Pegem Akademi.
Dossey L. (2014) FOMO, digital dementia, and our dangerous experiment. Explor J Sci Heal [Internet].
2014;10(2):69–73. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.explore.2013.12.008

1323

19. ULUSLARARASI EYİ SEMPOZYUMU TAM METİN BİLDİRİ KİTABI (17-20 EKİM 2018)
Erdem H., Türen U. & Kalkın G. (2017). Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusu (Nomofobi) Yayılımı: Türkiye’den
Üniversite Öğrencileri ve Kamu Çalışanları Örneklemi. Bilişim Teknol Derg. 2017;10(1):1–12.
Gökler, M. E., Aydın, R., Ünal, E., & Metintaş, S. (2016). Sosyal Ortamlarda Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Ölçeğinin
Türkçe Sürümünün Geçerlilik Ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi(17), 53-59.
Hoşgör H, Tandoğan Ö.( 2017a). Nomofobinin Günlük Akıllı Telefon Kullanım Süresı̇ ve Okul Başarısı Üzerı̇ ndeki
Etkı̇ sı̇ . Akad Sos Araştırmalar Derg.2017;46(May):573– 95.
Hoşgör, H; Koç Tütüncü, S.; Gündüz Hoşgör, D. & Tandoğan, Ö. (2017b). “Üniversite Öğrencileri Arasında Sosyal
Medyadaki Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Yaygınlığının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Vol:3,
Issue:17; pp: 213-223 (ISSN:2149-8598)
Melek, S. (2016); Akıllı Telefon Bağımlılığının Öznel Mutluluk Düzeyı̇ ne Etkı̇ sı̇ nı̇ n Çeşı̇ tlı̇ Değı̇ şkenler Açısından
İncelenmesı̇ . Sak. Üniversitesi Eğitim Bilim Enstitüsü Eğitim Bilim Anabilim Dalı Eğitimde Psikolojik
Hizmetler Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
Metin , B., Pehlivan, R., & Tarhan, N. (2017). Üsküdar Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Ölçeğinin Geçerlilik Ve
Güvenilirlik Çalışması. The Journal Of Neurobehavioral Sciences, 44 -46.
Öztoprak , M.T. (2001). Bilgisayar iletişim ağlarının büro çalışanları üzerine etkileri ve bir araştırma. Yüksek Lisans
tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Przybylski, A. K., Murayama, K., DeHaan, C. R., & Gladwell, V. (2013). Motivational, emotional, and behavioral
correlates of fear of missing out. Computers in Human Behavior, 29(4), 1841-1848.
Riordan, B. C., Flett, J. A., Hunter, J. A., Scarf, D., & Conner, T. S. (2015). Fear of missing out (FoMO): The
relationship between FoMO, alcohol use, and alcohol-related consequences in college students. Ann Neurosc
Psychol, 2, 2.
Tavsancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Nobel Yayıncılık, Ankara.
Verma, J., Kumari, A. (2016). A Study on Addiction to Social Networking Sites and Psychological Well Being among
Working Adults. International Journal of Humanities and Social Sciences, 5, 151-160.
Yalçın, C. (2003). Sosyolojik bir bakış açısıyla internet. Cumhuriyet Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Sosyal
Bilimler Dergisi, 27(1); 77-90
Yıldırım, S , Kişioğlu, A . (2018). Teknolojinin Getirdiği Yeni Hastalıklar: Nomofobi, Netlessfobi, Fomo. Sdü Tıp
Fakültesi Dergisi. Doı: 10.17343/Sdutfd.380640
Tunceliemek (2018). https://www.tunceliemek.com.tr/NewsDetail/Sanal-Uyusturucu-Hastaligi-FOMO/176/38334, 7
Ekim 2018 tarihinde erişildi)

1324

19. ULUSLARARASI EYİ SEMPOZYUMU TAM METİN BİLDİRİ KİTABI (17-20 EKİM 2018)

The Classification with Support Vector Machines and Logistic Regression: The case study
of TIMSS 2015 Turkey Results
Enes FİLİZ 1
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Abstract

SVM (Support vector machines) are a machine learning method and based on statistical
learning theory. In general, SVM are used in clustering and regression. In this study, the
data of TIMMS 2015 (Trends in International Mathematics and Science Study) data is
taken into account and binary classification performance of two methods, SVM and logistic
regression, are compared. The basic purposes are finding the best classification method and
extracting the most important features that affect the classification performance of
students’ successes. To show the significance of reducing variables by using different
feature selection methods for constructed models with Support Vector Machines and
Logistic Regression algorithms.
Keywords: Support vector machines, logistic regression, classification, feature selection, TIMSS-2015.
JEL Classification: C02, I20, I21.

1. Introduction
Education Data Mining (EDM) is a research area that explores, analyzes and explains the results
stored in student databases to understand the performance of a student learning process and to
increase its success (Campagni, Merlini, Sprugnoli & Verri, 2015). One of the most important
points of popularization of EDM is the lack of norms such as normality, homogeneity of
covariances and normal distribution, unlike conventional statistical Techniques (Han, Kamber &
Pei, 2012; Sinharay, 2016).
What is data mining? Data mining is a multidisciplinary methodology that includes many different
statistical procedures such as classification, clustering and prediction algorithms. Why We choose
this technique? Linearity, Variance homogeneity and Normality.
Previous Studies, Educational, Telecommunication, Finance, Medicine, Retail and etc.
TIMSS identifies the differences between national education systems by following trends in
student achievement. The TIMSS project is financially supported by the US Department of
Education, the UK Educational Research Foundation, Boston College and the participating
countries. The main purpose of this project is to help the development and progress of mathematics
and science education worldwide (http://timss.meb.gov.tr/?page_id=24).
In this study, the example of TIMSS-2015 Turkey were discussed. Science achievement of eighthgrade students in Turkey were examined. In line with the main purpose of the study, it is desired
Arş. Gör., enesf@yildiz.edu.tr, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi, oeyigit@yildiz.edu.tr, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü
3
Doç. Dr., ersoyoz@yildiz.edu.tr, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü
1
2
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to determine the classification method which classifies the science achievement as the highest. In
addition, variables that affect the success of science classification will be determined by using
feature selection methods.
2. Literature Review
Lederman (1992) stated that science teaching is an important area of research and examined the
views of students and teachers about the nature of science and the studies on this subject. Seymour
(2002), in science, mathematics, engineering and technology, examines some of the features
related to the change processes of activities aiming to improve both quality and access in
undergraduate education. Ceylan and Berberoğlu (2010) aimed to determine the variables related
to science success by using the data of Turkish students.
SVM are firstly used in pattern recognizing and regression problems in 1995 by V. Vapnik. In
their study, Cortez and Silva (2008) compared different machine learning methods such as SVM
and found that the most important factors in students’ current successes are “past failures”,
“demographic status” and “school effect”. Also Ramaswami and Bhaskaran (2010) contributed
the literature with finding the best classification algorithm and features.
3. Methodology
This study compares two important methods: SVM and logistic regression. The basic principle of
DVM is finding the most suitable hyperplane that separate two classes. Linear and non-linear SVM
are used when the data are separated with linear and non-linear, respectively. Different kernel
functions are used in non-linear SVM. Poly kernel, Rbf kernel and Puk kernel functions are
performed in this study. The basic principle of logistic regression is to find the most suitable
regression line when the outcome variable is binary. Logistic regression is more flexible than
classical linear regression because some strict assumptions are not should be met.
The data set used in this study is the science successes of 8th grade Turkish students in 2015. The
dependent variable is the successes labeled as 1 and 0 (above and below the average score,
respectively). 37 variables are chosen as potential affecting variables of success and used as
independents. WEKA is used when performing the analyses.
3.1. Support Vector Machines
Support vector machine, which is one of the non-parametric controlled classifiers, is a supervised
learning method used for Classification (Shahiri, Husain, & Rashid, 2015). The basic principle
behind the SVM is that;
 Units are divided into two (or more) groups with linear or non-linear SVMs.
 Nonlinear SVMs transforms data into linear SVMs by using a kernel function.
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 Nonlinear SVMs maps input data to a higher dimensional space, besides, they can build
higher classification.
 SVM operator includes of kernel types consisting polynomial, neural, sigmoid and
radial basis function (RBF) that are used to solve in the classification problem (ShaweTaylor, Bartlett, Williamson & Anthony, 1998; Varshney ve Arora, 2004).

The Idea of Non-Linear SVM; Datasets that are linearly separable with some noise work out great.
When the data set is difficult, data mapping is done to a high-dimensional area. Mostly we want
to capture non-linear models in the data. General idea: the original input space can always be
mapped to some higher-dimensional feature space where the training set is separable.
The Idea of Kernel; The kernel is effectively a similarity measure. Kernels can turn a linear model
into a nonlinear one. All the computations remain as efficient as in the original space. Choice of
the kernel is an important factor, so choosing a kernel according to prior knowledge of invariances
is a good idea . In the absence of expert knowledge, the choice of the kernel and kernel parameters
can be automated by optimizing a cross-valdiation based model selection. Polynomial (Poly)
kernel, RBF (Radial Basis Function ) kernel and Puk kernel functions are performed in this study.
3.2. Logistic Regression
As in standard regression models, relationship between dependent and independent variables is
investigated via logistic regression. However, one of the main assumptions of standard regression
is that the dependent variable (generally shown as Y) needs to be continuous. When Y takes the
value of 0 or 1, binary logistic regression is performed in order to predict Y from observable
independent variable X. The basic principle of logistic regression is to find the most suitable
regression line when the outcome variable is binary. Logistic regression is more flexible than
classical linear regression because some strict assumptions are not should be met. The only “real”
limitation on logistic regression is that the outcome must be discrete. Rather than choosing
parameters that minimize the sum of squared errors, estimation in logistic regression chooses
parameters that maximize the likelihood of observing the sample values (Hosmer & Lemeshow,
2000).

4. Application
4.1. Data set
The data analyzed in this study are from TIMMS 2015 (Trends in International Mathematics and
Science Study) for 8th grade Turkish students’ science results. The sample consisted of 4481
students. The response variable is first plausible value of science score. If the score is over 500
(avg. Score of Turkey), then it is taken as 1; if not it is taken as 0. 10-fold cross validation is used
for testing the accuracy of the classification of the three classification algorithms in this study.
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WEKA software, which includes several machine learning algorithms for data mining tasks,is
used. In the light of the previous studies,37 variables which affect the variables of science
achievement and which are used independently are selected and these variables are given in Table1
Table 1: Student Related Factors
Factor Name
ITSEX

Description
Sex of Students

Domain
1= Female, 2=Male

BSBG03

OFTEN SPEAK AT HOME

1=Always, 2=Almost Always, 3=Sometimes, 4= Never

BSBG05

1=None, 2=1-3 devices, 3=4-6 devices, 4=7-10 devices, 5= More than 10 device

BSBG06A

DIGITAL INFORMATION
DEVICES
COMPUTER TABLET OWN

BSBG06B

COMPUTER TABLET SHARED

1=Yes, 2=No

BSBG06C

STUDY DESK

1=Yes, 2=No

BSBG06D

OWN ROOM

1=Yes, 2=No

BSBG06E

INTERNET CONNECTION

1=Yes, 2=No

BSBG06F

OWN MOBILE PHONE

1=Yes, 2=No

BSBG06G

GAMING SYSTEM

1=Yes, 2=No

BSBG06H

HEATING SYSTEMS

1=Yes, 2=No

BSBG06I

COOLING SYSTEMS

1=Yes, 2=No

BSBG06J

WASHING MACHINE

1=Yes, 2=No

BSBG06K

DISHWASHER

1=Yes, 2=No

BSBG08

HOW FAR IN EDUCATION DO
YOU EXPECT TO GO

BSBG11

ABOUT HOW OFTEN ABSENT
FROM SCHOOL
HOW OFTEN BREAKFAST ON
SCHOOL DAYS
HOW OFTEN USE COMPUTER
TABLET\HOME
HOW OFTEN USE COMPUTER
TABLET\SCHOOL
HOW OFTEN USE COMPUTER
TABLET\OTHER

1=Finish lower secondary, 2= Finish upper secondary, 3= Finish post-secondary, nontertiary, 4=Finish short-cycle tertiary, 5=Finish bachelor’s or equivalent, 6=Finish post
graduate
degree
1=Once a week or more, 2=Once every two weeks, 3=Once a month, 4=Never
or almost never
1=Every day, 2=Most days, 3=Sometimes, 4=Never or almost never

BSBG12
BSBG13A
BSBG13B
BSBG13C

1=Yes, 2=No

1=Every day or almost every day, 2=Once or twice a week, 3=Once or twice a
month, 4=Never or almost never
1=Every day or almost every day, 2=Once or twice a week, 3=Once or twice a
month, 4=Never or almost never
1=Every day or almost every day, 2=Once or twice a week, 3=Once or twice a
month, 4=Never or almost never

BSBG14A

ACCESS TEXTBOOKS

1=Yes, 2=No

BSBG14B

ACCESS ASSIGNMENTS

1=Yes, 2=No

BSBG14C

COLLABORATE WITH
CLASSMATES
COMMUNICATE WITH
TEACHER
FIND INFO TO AID IN MATH

1=Yes, 2=No

BSBs25AB

HOW OFTEN TEACHER GIVE
YOU HOMEWORK/SCIENCE

1=Every day, 2=3 or 4 times a week, 3=1 or 2 times a week, 4=Less than once a
week, 5=Never

BSBS26AB

EXTRA LESSONS LAST 12
MONTH\SCIENCE
EXTRA LESSONS HOW MANY
MONTH\SCIENCE
Home Educational Resources

1=Yes, to excel in class, 2=Yes, to keep up in class, 3=No, 9= Omitted or Invalid

BSBG14D
BSBG14E

BSBS26BB
BSBGHER
BSBGSSB
BSBGSB

Students Sense of School
Belonging
Student Bullying

BSBGSLS

Students Like Learning Science

BSBGESL
BSBGSCS

Engaging Teaching in Science
Lessons
Student Confident in Sciences

BSBGSVS

Students Value Sciences

BSDSLOWP

Sciences Achievement Too Low
for Estimation
Weekly Time Spent on Science
Homework
1ST PLAUSIBLE VALUE SCIENCE

BSDSWKHW
BSSCI01

1=Yes, 2=No
1=Yes, 2=No

1=Did not attend, 2=Less than 4 months, 3=4-8 months, 4=More than 8 months

1=Yes, 2=No
1=3 Hours or more, 2=More than 45 minutes but less than 3 hours, 3=45
minutes or less
0=Not successful, 1= Successful
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4.2. Results
As in Table 2, classification performances were found using 37 variables: logistic regression
with 73.9%, Poly kernel with 73.8%, RBF kernel with 72.4% and Puk kernel with 72%.
Table 2: Results of 37 features

TP Rate

FP Rate

Precision

F-Measure

κ statistic

MAE

RMSE

Correctly
Classified
Instances /
Total Number
of Instances

0,738

0,270

0,738

0,738

0.470

0,262

0,512

3308/4481

SVM-RBF

0,724

0,288

0,723

0,722

0,440

0,276

0,525

3244/4481

SVM-

0,720

0,292

0,719

0,718

0,431

0,280

0,529

3225/4481

0,739

0,271

0,738

0,738

0,470

0,341

0,415

3310/4481

SVMPOLY

PUK
LR

Another important point in the study is which variables affect the success of classification. This is
a difficult question that may require deep knowledge of the problem domain. It is possible to
automatically select those features in your data that are most useful or most relevant for the
problem you are working on. This is a process called feature selection. Feature selection is also
called variable selection or attribute selection. In this study, results were obtained with correlation
based, Relief, Info Gain and One R feature selection algorithms.
With correlation based feature selection method, “computer tablet shared”, “how far in education
do you expect to go”, “how often absent from school”, “extra lessons last 12 months”, extra lessons
how many month”, “home educational resources” and “student confident in science” are found the
most important factors in classification. When the algorithms are reconstructed with these
properties, their classification performances are as follows and given in Table 3: Puk and Poly
kernel with 71.4%, Logistic regression with 71.3%, RBF kernel with 71%. One R Feature
Selection algorithms gave same results with correlation based.
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Table 3: Results of correlation based and One R
Correctly Classified
Instances / Total
Number of Instances
3199/4481

TP
Rate

Precision

FMeasure

κ
statistic

MAE

SVM-POLY

0,714

0,713

0,713

0,421

0,286

SVM-RBF

0,710

0,709

0,708

0,410

0,290

3180/4481

SVM-PUK

0,714

0,713

0,713

0,421

0,286

3199/4481

LR

0,713

0,712

0,711

0,417

0,371

3193/4481

Most important factors with ReliefF feature selection method are “computer tablet shared”,
“cooling system”, “how far in education do you expect to go”, “how often absent from school”,
”extra lessons how many month” and “student confident in science”. When the algorithms are
reconstructed with these properties, their classification performances are as follows and given in
Table 4: logistic regression with 70.5%, Poly kernel with 70.1%, Puk and RBF kernel with 69.5%.
Table 4: Results of ReliefF
TP
Rate

Precision

FMeasure

κ
statistic

MAE

Correctly Classified Instances / Total
Number of Instances

SVM-POLY

0,701

0,700

0,699

0,392

0,299

3141/4481

SVM-RBF

0,695

0,696

0,691

0,376

0,305

3115/4481

SVM-PUK

0,695

0,694

0,694

0,382

0,305

3116/4481

LR

0,705

0,704

0,703

0,400

0,387

3157/4481

By using Info Gain feature selection method, eight features are extracted as most important factors
in students’ science successes and these are: “digital information devices”, “computer tablet
shared”, “how far in education do you expect to go”, “how often absent from school”, “extra
lessons last 12 months”, extra lessons how many month”, “home educational resources” and
“student confident in science”. The classification performances with using factors given in Table
5: Puk kernel with 71.4%, Poly kernel with 71.3%, Logistic regression with 71.2% and RBF kernel
with 71%.
Table 5: Results of Info Gain
TP
Rate

Precision

FMeasure

κ
statistic

MAE

Correctly Classified Instances /
Total Number of Instances

SVM-POLY

0,713

0,712

0,712

0,419

0,287

3193/4481

SVM-RBF

0,710

0,710

0,709

0,412

0,290

3183/4481

SVM-PUK

0,714

0,713

0,714

0,422

0,286

3199/4481

LR

0,712

0,711

0,711

0,415

0,371

3189/4481
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5. Conclusion
Predicting the students’ successes is an important aim in educational decision making. In this
study, TIMSS 2015 Turkish science students’ data is used and two important methods, SVM and
logistic regression are used in order to find the best classification algorithm. Also, important
factors in classification are extracted with using different feature selection methods. It is shown
that SVM and logistic regression algorithms play important roles in predicting students’ successes.
Also, reducing variables with different feature selection methods improves the classification
performances of algorithms.
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The Impact of Earnings Management On Relationship Between Financial Constraints and
Future Stock Price Crash Risk
Ali SATTARY 1
Elnaz RANJBARI2
Abstract

Prior studies indicate that stock price fluctuation results from the firm's internal information
management. If negative firm-specific information accumulates inside the firm, after
reaching its peak, disclosure at once leads to a dramatic drop in stock prices. We
hypothesize that financial constraints effects stock price crashing via bad news hoarding.
Therefore, the aim of this paper is to investigate the effect of financial constraints on future
stock price crash risk with respect to earnings management. For this purpose, we collect
required data from 101 sample firms listed in Tehran Stock Exchange during the period of
2005 - 2014. The results of cross-sectional analysis showed that the financial constraint has
significantly negative impact on future stock price crash risk and this effect is more
pronounced for firms with high earnings management.
Keywords: Financial Constraints; Crash Risk; Earnings Management
JEL Classification: G19, G31, H26, M41

1.Introduction

Researchers believe that the stock price crash comes from firm's internal information management.
Managers try to withhold bad news as much as revealing good news (Kothari etc., 2009, p.241).
(Jin and Myers, 2006, p.263) stated that managers hide bad news due to some incentives such as
awards and job position. However, the amount of the bad news that managers can hide is limited.
When hidden bad news accumulates to a certain threshold, it will come out all at once, resulting
in an abrupt, large-scale decline in stock price, namely, a stock price crash. (Kim etc., 2016, p.2).
One of the factors affecting the future stock price crash risk is financial constraints. Financial
constraint means that there is an obstacle to financing for all the desired investments that it can be
a result of improper credit conditions and an inability to get a loan or issuing new stock (Haghighat,
Zargar and Fiyuji, 2013, p.21). Difficulties in raising external funds induce managers in financially
constrained firms to withhold bad news. The accumulated bad news and resultant inflation of stock
prices increase the likelihood of future stock price crashes. Moreover, financially constrained firms
are subject to a higher probability of corporate failure and are more likely to experience stock price
crashes at the point of default. (He and Ren 2017, p.1). On the other hand, the high default risk for
these firms is another reason for the high stock price crash risk. Default risk (or bankruptcy) refers
to the possibility that the firm cannot meet its financial obligations (Campbell etc., 2008, p.477)
and is conceptually different from financial constraints. Financially constrained firms have
incentives to forego positive net-present-value projects to avoid the bankruptcy or delaying it. This
1
2

Assist. Prof., alisattary@yahoo.com, University College of Nabi Akram (UCNA), Tabriz/ Iran
ranjbari.elnaz@gmail.com, University College of Nabi Akram (UCNA), Tabriz/ Iran
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has caused an increase in debt accumulation (Smith and Warner, 1979, p.137), which increases the
risk of future bankruptcy and consequently intensifies the stock price crash risk.
Bad news hoarding and default risk both increase the future stock price crash risk. However,
financial constraints can have a negative effect on the future stock price crash risk. If investors can
decipher these implications and discount the financially constrained stocks promptly, stock prices
will decline gradually over time without triggering a crash, thereby lowering future stock price
crash risk. (He and Ren, 2017, p.3) Therefore, the relation between financial constraints and future
stock price crash risk remains ambiguous, which constitutes motivation for our study.
One of the components influencing the relationship between the financial constraints and future
stock price crash risk is earnings management. Earnings management occurs when managers
interfere their own judgments in financial reporting system and change the financial structure.
These changes mislead stakeholders about firm’s performance (Healy and Wahlen, 1997, p.366).
Previous studies (Hutton etc., 2009, p.68; Zhu, 2016, p.1) expressed that earnings management
increases the stock price crash risk via bad news hoarding channel. This confirms that managers
may have aggressive estimates on accruals to hide bad news. One type of the accruals that
managers can use to hide bad news is working capital, which includes balance sheet items such as
inventory, accounts receivable, accounts payable, and contingent liability allowances. In fact,
aggressive identification of accruals makes it difficult for external investors to discover firm's bad
news. Consequently, earnings management acts as a tool for managers to hide bad news (Hey and
Ren, 2016, p.3).
According to the interpretations above, it seems that financial constraints affect future stock price
crash risk and, earnings management can moderate this effect. Therefore, the present research
seeks to answer this question: How does earnings management affect the relationship between
financial constraints and the future stock price crash risk?
2. Literature

(Cao etc., 2018, p.470) examined the association between trade credit financing and stock price
crash risk within china's context. The results showed that firms using more trade credit financing
have significantly lower future stock price crash risk. This negative association is more
pronounced for firms with greater information asymmetry and for firms located in less developed
financial markets. Further evidence suggests that both the monitoring mechanism and the
disclosure mechanism drive the document relation. Access to trade credit can significantly reduce
the likelihood of crash risk in a country like China with less developed formal bank financing. (He
and Ren, 2017, p.II) investigate the effect of financial constraints on the stock prices crash risk.
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The analysis indicated that there was a positive relation between the financial constraints and the
future stock price crash risk for firms with high abnormal accruals or with weak corporate
governance, and its less pronounced for firms with tax avoidance or have a high credit rating.
Additional analyzes show that financial constraints are associated with the crash risk as far as three
years ahead.
(Dang et al., 2017, p.1) examined the effect of debt maturity on the future stock price crash risk.
They came to the conclusion that firms with higher short-term debt ratios would have lower future
stock price crash risk. In other words, short-term debt lenders playing an effective monitoring role
in limiting managers' bad news hoarding behavior. The invers relation between short-maturity debt
and the future stock price crash risk is more pronounced for firms that are harder to monitor due
to weaker corporate governance, higher information asymmetry and greater risk-taking. The
findings suggest that short-term debt substitutes for other monitoring mechanisms curbing
managerial opportunism and reducing the future crash risk. (Chen etc., 2017, p.1) examined the
relation between earnings smoothing and the stock price crash risk. They found, within firm, a
higher degree of earnings smoothing, is associated with greater crash risk, and this association, in
the cross-section, is more pronounced for firms with fewer analysts following, lower institutional
holdings, and positive cumulative discretionary accruals. Also, earnings smoothing is associated
with significant negative returns in the quarter following the earnings announcements.
(Setayesh etc., 2017, p.23) investigated the effect of accrual-based earnings management and real
earnings management on stock price crash risk in firms listed in Tehran Stock Exchange. The
statistical sample contains 103 firms in the period from 2005 to 2014. From the analysis of the
hypotheses, it is found that the accrual-based earnings management and real earnings management
do not affect stock price crash risk (because of negative skewness of stock returns and maximum
sigma). In addition, the results indicate a positive effect of accrual-based earnings management
and real earnings management on stock price risk crash (using low-to-high fluctuations).
(Nasirzadeh etc., 2017, p.35) investigated the effect of false self-trust (optimism) of the managers
and information asymmetry, which resulted from it, on stock price crash risk. This study was
carried out using a sample consisting of 211 firms in the period from 2010 to 2015. The results of
the hypotheses testing show that managers’ optimism significantly affects the stock price crash
risk based on its three indicators. Further, managers’ optimism influences the relationship between
the information asymmetry and stock price crash risk and intensifies this relationship. The
originality or innovation of this study is to consider the behavioral dimensions of the managers in
dealing with the investment decisions and using integrated criteria in measuring this behavior.
Also, its main achievement is proposing a view through which one can explain managers’
1334
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behaviors to prevent the sudden fluctuations of stock prices derived by managerial decisions and
can provide information transparency in the capital market.
3. Data and Research Design
3.1. Hypotheses

Hypotheses of the study are as following:
H1: financial constraint affects the stock price crash risk
H2: The effect of the financial constraint on the future stock price crash risk is higher in
companies with earnings management(Accruals).
3.2 Data Sources and Sample Selection

We obtain data from two sources, the crash risk variables are constructed using stock returns data
from the Rahavard Novin database. Firms’ financial and stock information is collected from the
Tehran Stock Exchange database. Given that our crash risk measure is two-year lagged by the
financial-constraint index and control variables, and earnings management measure is one-year
lagged by other variables in our regression analysis, the sample period for crash risk variables
(financial constraint variable) ranges from 2004 (2005) to 2016 (2014). We require that firms have
necessary data available for our empirical analyses. Our final sample comprises 1010 firm-year
observations corresponding with 101 firms. Table 1 reports descriptive statistics of all the key
variables used in our main multivariate tests.
Table 1: Descriptive Statistics
variables

Mean

-0.210
Duvol
-0.241
Ncskew
-0.076
FC
-0.002
Avrw
0.042
Stdw
-0.400
Skeww
26.644
Size
0.149
Roa
0.606
Lev
3.135
MB
Moderator variable
Variable
Opaque

Median Max

-0.217
-0.221
0.208
-0.001
-0.037
-0.391
26.519
0.120
0.625
1.663

Min

2.471
4.881
12.744
0.068
0.289
4.653
31.073
1.528
1.723
37.973

No. of 0 obs.
505

-2.885
-4.689
-179.000
-0.066
0.000
-4.776
23.169
-0.282
0.067
-44.092

Std. Jarquedev Bera
0.596
1.246
6.965
0.011
0.025
1.259
1.290
0.162
0.207
7.265

No. of 1 obs.
505

183.134
103.464
9672077.000
1038.506
5607.577
116.120
7.345
3698.267
318.985
17033.780

Prob.
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.025
0.000
0.00
0/000
All obs.
1010

3.3 Crash Risk Measures

As He and Ren (2017) we employ two measures of firm-specific stock price crash risk: (i) the
negative of the third-moment of firm-specific monthly returns (ncskew); (ii) the down-to-up
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volatility of firm-specific monthly returns (duvol). The monthly stock returns are calculated from
an expanded index model regression:
𝑅𝑖.𝜃 = 𝛼1 𝑅𝑚.𝜃−2 + 𝛼2 𝑅𝑚.𝜃−1 + 𝛼3 𝑅𝑚.0 + 𝛼4 𝑅𝑚.𝜃+1 + 𝛼5 𝑅𝑚.𝜃+2 + 𝜀𝑖.𝜃 (1)
where Ri is the firm's monthly return, Rm represents the monthly market returns and θ represents
the months of the year. The residuals from Equation (1) are highly skewed. As per Hutton et al.
(2009) we transform them to a roughly symmetric distribution by defining the Firm-Specific
Monthly Return as the log of one plus the residual return from Equation (1).
𝑊𝑖.𝜃 = 𝐿𝑛(1 + 𝜀𝑖.𝜃 )

(2)

Ncskew is defined as the third-moment of firm-specific monthly returns for each stock for two
years ahead and is expressed as follows:
3

3

3
2 2
𝑁𝑐𝑆𝑘𝑒𝑤𝑖.𝑡+2 = −[𝑛(𝑛 − 1)2 ∑𝑛1 𝑊𝑖.𝜃
]/[(𝑛 − 1)(𝑛 − 2)(∑𝑛1 𝑊𝑖.𝜃
) ] (3)

Where n is the number of months that their specific returns are calculated.
Duvol is calculated based on the standard deviation of “down”-month firm-specific monthly
returns relative to the standard deviation of “up”-month firm-specific monthly returns and is
expressed as follows:
𝐷𝑢𝑣𝑜𝑙𝑖.𝑡+2 = 𝑙𝑜𝑔(

𝐷𝑜𝑤𝑛𝑖.𝑡+2
𝑈𝑝𝑖.𝑡+2

)

(4)

Where the standard deviation of “down” (“up”)-month firm-specific monthly returns is scaled by
the number of “down” (“up”) months. A “down” (“up”) month is defined as a month in which
firm-specific monthly stock return is below (above) the mean monthly return for a fiscal year.
3.4 Financial Constraint Measure

Following (Caballero etc., 2013, p.3) we use reverse interest coverage ratio to calculate
independent variable, financial constraint. This variable is a common measure of a firm's
bankruptcy risk and financial constraints. Which comes from the calculation of the ratio earnings
before interest and tax to financial expenses.
3.5 Earnings Management Measures

This paper use discretionary accruals to proxy for accrual-based earnings management. We use
the method developed by (Jones, 1991, p.
TACit
TAit−1

1

= β1 (TA

it−1

to estimate discretionary accruals as following:
∆SALEit

) + β2 ( TA

it−1
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where TACit = the total accruals of firm i at period t, TAit-1 = the total assets of firm i at period
t-1, ∆SALEit = the change in sales revenue of firm i at period t, ∆RECit = the change in account
receivable of firm i at period t, PPEit = the total gross amount of property, plant, and equipment
assets of firm i at period t. We use the results from estimating Equation (5) based on industry cross
sectional analysis to calculate non-discretionary accruals (NonDAcc):

1

NonDAccit = β̂1 (TA

it−1

) + β̂2 (

∆SALEit −∆RECit
TAit−1

PEEit

) + β̂3 (TA

it−1

)

(6)

The difference between total accruals (TA) and non-discretionary accruals (NDA) is an estimate
for discretionary accruals. We use the estimated discretionary accruals to proxy for accrual-based
earnings management.

TACCit

Opaqueit = | TA

it−1

− NonDAccit |

(7)

3.6 Controls

We include a broad set of control variables as following: Size(size): The natural logarithm of the
market value of a firm’s equity at the end of a fiscal year. Return on assets (Roa): Return on assets
at the end of a fiscal year. We include (Roa) to control for the effect of firm performance on crash
risk. Leverage ratio (Lev): total liability of firm divided by the total assets of firm at the end of
fiscal year. Market to book (Mb): The market value of firm equity divided by the book value of
firm equity. We control for the market-to-book ratio (BM), a proxy for a firm’s growth
opportunities. Average (Avrw), standard deviation (Stdw) and skewness (Skew) of firm's monthly
specific return.
3.7 Test of H1

We estimate the following pooled logit regression model to test H1:
Risk i.t+2 = α0 + α1 FCi.t + Controlsi.t + εi.t

(8)

Where CrashRiski,t+2 is future stock price crash risk for two years ahead using both Ncskew and

Dulvol which defined previously. FC is financial constraint index. Controls are controlling
variables which defined previously. If H1 holds, the coefficient on FC should be statistically
significant at conventional levels. Considering that two measures used to calculate the dependent
variable (crash risk), the Equation (8) is also estimated using each measure separately (Ncskew,
Duvol).
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3.8 Tests of H2

We estimate the equation (8) regression model to test H2. We construct the moderator variable
Earnings Management, and divide the full sample into two subsamples, respectively. The variable
definition is presented previously. We partition our sample into two groups based on the sample
median of the earnings management (Opaque), If the amount of earnings management is above
sample median 1 (firm with high discretionary accruals) and 0 otherwise (low discretionary
accruals). We estimate model (8) separately for the two subsamples. To test the second hypothesis
of the research, the coefficient FC will be examined for both measures of crash risk (Ncskew and
Duvol) for the two subsamples. If FC coefficient, in 95% confidence level, is significant and bigger
for firms with high earnings management, compared to firms with low earnings management, then
the second hypothesis holds.
4. Empirical Results

Table 2 reports the regression results for H1 (financial constraints effects firm's future stock price
crash risk), where crashriskt+2 is the dependent variable. Since we use two measures of crash risk
(Ncskew and Duvol), regression results for both measures presented. The coefficient for FCt is
negative and statistically significant at the 5 % level. This result supports H1, indicating that
financial constraint is associated with two-year-ahead stock price crash risk and is consistent with
our argument that outside investors are able to deduce the implications of financial constraints for
bad news hoarding and default risk. And thus, more financial constraints cause less future stock
price crash risk.

Table 2: Tests of H1: The impact of Financial Constraints on Future Stock Price Crash Ris
Dependent variable : Crash Risk
Variable
𝛼0
FC
Avrw
Stdw
Skeww
Size
Roa
Lev
MB
F-Statistic
R-squared
Adjusted Rsquared
Durbin-Watson
stat.

Ncskew

Duvol

coefficient t. statistic P-value
-0.908
-1.523
0.128
-0.003
-4.577
0.000
11.121
2.318
0.020
5.224
5.288
0.000
0.331
5.295
0.000
0.022
1.099
0.271
-0.282
-1.817
0.069
0.117
0.690
0.490
0.006
3.899
0.000
22.324 (0.000)
0.151
0.144
1.971

coefficient t. statistic
-0.611
-1.757
-0.002
-3.388
7.323
2.919
2.360
4.498
0.157
6.280
0.015
1.268
-0.156
-1.692
-0.010
-0.137
0.002
3.339
23.289 (0.000)
0.156
0.15
1.919
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0000
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Table 3 reports the regression results for H2 (financial constraints effects future stock price crash
risk in firms with high earning management (high discretionary accruals)). The coefficient for FCt
is statistically significant (p-value=0.000) in the high-earnings-management firms for both
measures of crash risk (Ncskew, Duvol).
Table 3: Tests of H2: Financial Constraints Effects Future Stock Price Crash Risk- firms with high
discretionary accruals
Dependent variable : Crash Risk
Variable
𝛼0
FC
Avrw
Stdw
Skeww
Size
Roa
Lev
MB
F-Statistic
R-squared
Adjusted R-squared
Durbin-Watson stat.

Ncskew
coefficient t. statistic
-0.731
-0.904
-0.002
-3.946
1.079
0.295
1.587
1.543
0.304
6.299
0.020
0.670
-0.161
-0.468
0.141
0.623
0.000
0.093
10.067
(0.000)
0.139
0.125
1.914

Duvol
P-value
0.366
0.000
0.767
0.123
0.000
0.502
0.639
0.532
0.925

coefficient t. statistic P-value
-0.506
-1.348
0.178
-0.001
-4.101
0.000
0.878
0.537
0.591
0.073
0.113
0.909
0.135
5.787
0.000
0.013
0.956
0.339
-0.100
-0.573
0.566
0.019
0.207
0.835
0.000
0.061
0.950
8.461 (0.000)
0.12
0.105
1.892

Table 4 presents the regression results for H2 (financial constraints effects future stock price crash
risk in firms with low earning management (low discretionary accruals)). The coefficient for FCt
is statistically significant (p-value=0.000) in the low-earnings-management firms for both
measures of crash risk (Ncskew, Duvol). The coefficient FC is (-0.015) for Ncskew, and (-0.006)
for Duvol measure for low earnings management firms. While, for high earnings management
firms the coefficient FCT was higher, (-0.002) for Ncskew, and (-0.001) for Duvol. Which indicates
that H2 holds. The effect of financial constraint on future stock price crash risk, is more prominent
in firms with high earnings management.
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Table 4: Tests of H2: Financial Constraints Effects Future Stock Price Crash Risk- firms with low
discretionary accruals
Variable
𝛼0
FC
AVRW
STDW
SKEWW
SIZE
ROA
LEV
MB
F-Statistic
R-squared
Adjusted R-squared
Durbin-Watson stat.

Dependent variable : Crash Risk
ncskew
duvol
coefficient t. statistic P-value coefficient t. statistic P-value
-0.025
-0.032
0.974
-0.287
-0.788
0.430
-0.015
-2.260
0.024
-0.006
-3.519
0.000
22.626
8.263
0.000
13.932
11.988
0.000
4.536
4.925
0.000
1.842
3.592
0.000
0.314
6.841
0.000
0.150
6.627
0.000
-0.005
-0.191
0.848
0.008
0.653
0.513
-0.558
-1.847
0.065
-0.417
-3.166
0.001
-0.103
-0.338
0.735
-0.190
-1.542
0.123
0.005
1.133
0.257
0.002
1.125
0.260
12.282 (0.000)
14.719 (0.000)
0.165
0.191
0.151
0.178
1.954
1.933

The association between financial constraint and future crash risk is consistent with H2 and offers
support to our view that earnings management provides managers with a tool to withhold bad news
and increases future crash risk of a financially constrained firm.
6. Discussion and conclusion
In this research, the effect of financial constraints on the future stock price crash risk with emphasis
on earnings management in firms listed in Tehran Stock Exchange was investigated. The first
hypothesis of the study was that the financial constraints affect the future stock price crash risk.
The results of model estimation imply that at 95% confidence level, the financial constraints
associate negatively with future stock price crash risk. According to the theoretical basis, it was
expected that, by increasing the financial constraints, firms need more external financing, and
consequently, managers may have hoarded bad news to make the firm’s status looks good. This
reduces the quality of information and cause information asymmetry. However, hoarding bad news
can continue up to a certain threshold, and when this news spread in the market, it is likely that
financially constrained firms face to stock price crash risk. Nevertheless, the results of the
hypothesis imply that the financial constraint decreases the future stock price crash risk. In fact,
the results indicate that the investors who have access to the firm’s information can discover the
financial constraints and realize the consequences of these constraints related to bad news hoarding
and potential bankruptcy. Consequently, investors promptly discount financially constrained
stocks, so that stock prices will gradually decrease to its nominal value, rather than falling
significantly at specific time. The results are different from those obtained in (Hey and Ren, 2017,
p.1).
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The second hypothesis of the research was that the impact of the financial constraints on the future
stock price crash risk is more pronounced for firms with high earnings management. The results
indicated that at 95% confidence level, earnings management has more and significant effect on
the relationship between financial constraints and the future stock price risk. In other words,
financial constraints cause information asymmetry and finally leads to stock piece. Therefore,
earning management in financially constrained firms has a greater impact on the stock prices crash.
The results of this hypothesis test are consistent with those obtained by (Hey and Ren, 2017, p.1).
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TIMSS Sınavı Sonuçlarının Kategorik Regresyon Analizi Yöntemi İle Değerlendirilmesi
Engin KARAMAN1
Çiğdem ARICIGİL ÇİLAN2
Seniye Ümit OKTAY FIRAT3
Özet

Bu çalışmada, 70 üyesi bulunan Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme KuruluşuIEA’nın, düzenlemiş olduğu Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması
(TIMSS) sınavı kapsamında, 4. sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik alanında
kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik bir tarama araştırması
yapılmıştır. Veri kümesi olarak “TIMSS 2015 International Database" verileri
kullanılmıştır. Uluslararası ölçme anketinin verileri, Optimal Ölçekleme Teknikleri’nin bir
türü olan Kategorik Regresyon Analizi (CATREG) ile yorumlanmıştır. Araştırmada,
“öğrencinin matematiği sevme tutumu” bağımlı değişken olarak atanmış ve bu değişkeni
açıklayabilmek amacıyla 6 adet bağımsız değişken analize dâhil edilmiştir. Uygulama
sonucunda, 3 bağımsız değişkenin (matematiğim iyidir, internet bağlantısı durumu ve
öğretmeni dinliyorum) matematiği sevme tutumuyla anlamlı bir ilişki gösterdiği
saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: TIMSS Sınavı, Kategorik Regresyon Analizi
JEL Sınıflaması: C1, I21

Evaluation of TIMSS Exam Results with Categorical Regression Analysis Method
Abstract

In this study, students from grades 4. of Trends in International Mathematics and Science
Study (TIMSS) examination, which was organized by the International Educational
Achievement Assessment Organization (IEA), which has 70 members, conducted an
assessment of the knowledge and skills gained in mathematics a scanning survey was
conducted.The sample of the study was interpreted by the Categorical Regression Analysis
(CATREG), a kind of Optimal Scale Techniques. The student's attitude of loving
mathematics was assigned as a dependent variable and the 6 independent variables
affecting this variable were analyzed. As a result of the application, 3 independent variables
(mathematics is good, internet connection status and listening to the teacher) were found
to show a significant relationship with the liking of mathematics.
Keywords: TIMSS Exam, Categorical Regression Analysis.
JEL Classification: C1, I21

1.Giriş

Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu IEA’nın (International Association for
the Evaluation of Educational Achievement) 4 yılda bir gerçekleştirdiği matematik ve fen
eğilimleri araştırma uygulaması olan TIMSS (Trends in International Mathematics and Science
Study -Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması) sınavının ilki Birinci Uluslararası
Matematik ve Fen Araştırması (FIMSS -First International Mathematics and Science Study) adıyla
enginkaraman1013@gmail.com, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, ORCİD:000-0002-2336-6289
Prof. Dr., ccilan@istanbul.edu.tr, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, ORCİD:000-0002-7862-7028
3
Prof. Dr., suofirat@marmara.edu.tr, Marmara Üniversitesi Endüstri Müh. Fakültesi, ORCİD:000-0002-0271-5865
1
2
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1959 yılında düzenlenmiştir. Sınav aracılığıyla öğrencilerin bilgi ve becerileri çok yönlü olarak
değerlendirilmektedir. TIMSS, öğrencilerin matematik ve fen başarılarının özgün bir ölçekte
incelemekle birlikte bu alanlarındaki eğitim ve öğretimin okullarda nasıl gerçekleştiğini tespit
ederek, ülkeler arasındaki farklılıkları saptamakta ve sıralama yaparak karşılaştırmaya olanak
sağlamaktadır (Koğar & Koğar, 2017, s. 109). Böylece öğrencilerin fen ve matematik alanındaki
performansları, eğitim sistemleri, öğretim programları, öğrenci özellikleri, öğretmen ve okulların
karakteristik özellikleri ile ilgili bilgiler toplanmaktadır (Yücel ve Karadağ, 2016, s. 10). Bu
çalışmanın temel amacı; öğrenci başarısını etkileyen değişkenleri saptamaktır.

Öğrencilere

uygulanan anket; öğrencilerin ev ve okul yaşantılarını, kişisel ilgi algılarını, fen ve matematik
derslerine yönelik tutumlarını, ev ödevi ve okul dışı etkinliklerini, ailenin demografik yapısını,
bilgisayar kullanımlarını, evde sahip oldukları eğitimle ilgili araç ve kaynakları ve kişisel
bilgilerini kapsayan sorular içermektedir. Uluslararası ölçme

anketinin verileri, Optimal

Ölçekleme Teknikleri’nin bir türü olan Kategorik Regresyon Analizi (CATREG) ile analiz edilmiş
ve yorumlanmıştır.
2.Literatür

Türkiye TIMSS uygulamasına ilk kez 1999 yılında 8. sınıf düzeyinde, ardından da 2007, 2011 ve
2015 yıllarında 4.sınıf düzeylerinde de katılmıştır. Sınav sonuçları değerlendirildiğinde, ülkemizin
sıralamasının daima ortalamanın altında kaldığı görülmektedir. Türkiye’nin sıralamadan bağımsız
olarak yıllara göre de başarı puanlarının anlamlı bir değişme göstermediği söylenebilir. 2015
TIMSS uygulamasına katılan bütün ülkelerin 4. sınıf öğrencilerinin Matematik başarı puanları ve
sıralaması Tablo 1’de sunulmuştur:
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Tablo 1: TIMSS 2015 Araştırmasına Katılan Ülkelerin 4. Sınıf Matematik Başarı Dağılımı

Kaynak:(Ahmet Yildirim vd. 2015, s. 20)

2015 TIMSS uygulamasına, 4. sınıflardan 6456’sı Türkiye’den olmak üzere 312 000 öğrenci, 8.
sınıflardan ise 6079’u Türkiye’den olmak üzere 270 000 öğrenci katılmıştır. Türkiye’nin TIMSS
performansı üzerini yapılan çalışmalar literatürde mevcuttur. Doğan ve Barış (2010), TIMSS
sınavlarına giren Türk öğrencilerin bazı duyuşsal özelliklerinin matematik puanlarını yordama
düzeylerini belirlemek amacıyla, bazı bağımsız değişkenlerin, matematik başarısı bağımlı
değişkeni üzerine etkisini Çokdeğişkenli Regresyon Tekniği kullanarak analiz etmiştir. Sonuç
olarak matematiğe karşı tutum, öz-yeterlik inançları ve matematiğe verilen değer değişkenlerine
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ilişkin puan dağılımlarının iki sınavda da benzer bir dağılım gösterdiğini tespit etmiştir. Bir başka
çalışmada da, Türkiye’nin 1999 ve 2007 yıllarındaki Fen ve Matematik alanlarına yönelik başarı
durumu, bazı değişkenler açısından sınavda en başarılı ilk beş ülke ile karşılaştırarak uzak doğu
ülkelerinin başarı sırasında ön sıralarda olduğu tespit edilmiştir (Uzun vd., 2010). Atar (2014),
okul özellikleri ve öğretmen niteliğinden oluşan 54 değişkenin öğrenci başarısına etkisini
Hiyerarşik Lineer Modellemesi (HLM) tekniğini kullanarak analiz etmiştir. Bir çok bağımsız
değişken ile Fen başarısı arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Öztürk ve Uçar, 2010 yılında
yaptıkları çalışmada, TIMSS 2007 verileri ile Türkiye ve Tayvan’daki öğrencilerin evde kitap
bulundurma yüzdeleri, ailelerin eğitim durumu, öğretmen eğitimi, eğitime ayrılan bütçe,
öğrencilerin Fen Bilimine karşı tutumları, Fen Bilimleri müfredatları ve Fen Bilimlerine ayrılan
süre

öğrencilerin

teknoloji

kullanımı

açılarından

karşılaştırmalar

yaparak

önerilerde

bulunmuşkardır. Güner ve arkadaşları (2013) yaptıkları çalışmada, TIMSS uygulamasına katılacak
200 öğretmene ön test anketi uygulayarak bazı soru türlerinde öğretmenlerin başarı beklentileriyle
yerleşim birimleri arasında anlamlı farklılık tespit etmişler ve başarı beklentisiyle öğretmen
tecrübesi arasında pozitif bir ilişki olduğunu belirlemişlerdir. Karaman ve Çilan (2018), TIMSS
2015 uygulamasına Türkiye'den katılan öğrencilerin verilerine Doğrusal Olmayan Temel
Bileşenler Analizi (DOTBA) ile değerlendirilmiş ve öğrencilerin sahip oldukları materyal
çeşitliliği ve teknolojik destek miktarı arttıkça öğrencilerin başarı seviyeleri ve tutum derecelerinin
de doğru orantılı olarak arttığı saptamışlardır.
Çalışmanın amacı, ülkemizdeki 4. sınıf öğrencilerinin TIMSS anketine verdiği cevaplardan
seçtiğimiz 7 değişkene Kategorik Regresyon (CATREG)

Analizi uygulayarak, değişkenler

arasındaki ilişkiyi tespit etmektir.
2.1. Kategorik Regresyon (CATREG) Analizi

Kategorik regresyon (CATREG) analizi, bağımlı değişkenin kategorik olduğu bağımsız
değişkenlerin ise aralarında hem doğrusal hem de doğrusal olmayan ilişkilerin bulunduğu
durumlarda uygulanabilen bir analiz tekniğidir. CATREG daha az varsayım gerektiren ve daha
çok kategorik verilerin bulunduğu sosyal bilim çalışmalarında uygulanan etkin bir regresyon
modelidir (Güç ve Başar, 2016, s. 17). Yöntemde kategorik veriler sayısal dönüşümlere tabii
tutulur. Bu değişkenler kendi karakteristik özelliklerini yansıtacak şekilde dönüşüme uğrarlar
(Shrestha, 2009, s. 207). Sayısallaştırılmış kategorik değişkenlere regresyon analizi uygulaması
birçok farklı kişi tarafından gerçekleşse de, Gifi (1990) tarafından ortaya atılan ve Kooij, Meulman
ve Heiser ( 2006) tarafından daha ayrıntılı çalışmalarla geliştirilen kategorik regresyon analizi
literatürde çok sık tercih edilmektedir.

1345

19. ULUSLARARASI EYİ SEMPOZYUMU TAM METİN BİLDİRİ KİTABI (17-20 EKİM 2018)

Birçok Gifi teknikleri ya da diğer adıyla Optimal Ölçekleme tekniklerinde olduğu gibi bu
yöntemde de da Dalgalı En Küçük Kareler Algoritması (Alternating Least Squares: ALS)
kullanılmaktadır. Algoritma hem kategorilere hem de nesnelere sayısallaştırmalar yaparak bir
kayıp fonksiyon değeri hesaplamak ve bu fonksiyon sonucu elde edilen kayıpları belirli kısıtlar
altında minimize etmektir. Kayıp fonksiyonundaki küçülme anlamsız oluncaya kadar iterasyonlar
devam eder (Gifi, 1991, s. 89).
Kayıp fonksiyonunu gösterimi aşağıdaki gibidir:
𝜎(𝑥, 𝑦) = 𝑚−1 ∑𝑗 𝑆𝑆𝑄(𝑥 − 𝐺𝑗 𝑦𝑗 )
Burada;
x

: nesne skorları

𝑦𝑗

: kategori sayısallaştırmaları vektörü

m

: H veri matrisinin sütün değişken sayısı

𝐺𝑗

: j. değiken için Gösterge matrisi

𝑆𝑆𝑄() : matris elemanlarının karelerinin toplamını göstermektedir.
Fonksiyonun minimize edilmesi için bir takım kısıtlar oluşturulur. Bu kısıtlar yardımıyla optimum
fonksiyonu sağlayan iteratif tekniğe Dalgalı En Küçük Kareler Algoritması (Alternating Least
Squares: ALS) yöntemi denir.
Kısıtlar : 𝑥 ′ 𝑥 = 𝑛𝐼 ve 𝑢′ 𝑥 = 0
Dalgalı En Küçük Kareler Algoritması’nda işlemler 3 adımda gerçekleştirmektedir.
Adım 1 : x değerleri sabit tutularak, 𝑦𝑗 değerleri en küçüklenir.
𝑦̂ = 𝐷𝑗−1 𝐺𝑗, 𝑥
Adım 2 : 𝑦𝑗 değerleri sabit tutularak, 𝑥 değerleri en küçüklenir.
𝑥̂ = 𝑚−1 ∑𝑚
𝑗=1 𝑦𝑗 𝐺𝑗
Adım 3 : Ardından x nesne skorları sütunlar bazında merkezileştirilerek ortonormalleştirmeye
tabii tutulur. Sonuçta normalleştirme işlemi

gerçekleştirilir. Bunun için en çok kullanılan

algoritmalardan biri Gram-Schmidt yöntemidir.
𝑥 = √𝑛𝐺𝑅𝐴𝑀(𝑊)
Kayıp fonksiyon her tekniği göre özelleştirilip kullanılır. Genel denkleme bazı özel notasyonlar
eklenerek Kategorik Regresyon kayıp fonksiyonu türetilir. Formül aşağıda verilmiştir.
𝑚
′
𝜎(𝑦𝑟 , 𝑥, 𝑦𝑗 ) = (𝐺𝑟 𝑦𝑟 − ∑𝑚
𝑗=1 𝑏𝑗 𝐺𝑗 𝑦𝑗 ) (𝐺𝑟 𝑦𝑟 − ∑𝑗=1 𝑏𝑗 𝐺𝑗 𝑦𝑗 )
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𝑦𝑟 : Bağımlı değişken için kategori sayısallaştırmaları
𝑦𝑗 : Bağımsız değişkenler için kategori sayısallaştırmaları
𝑏𝑗 : j. değişken için regresyon katsayısı
Algoritma sonucunda optimal kategori sayısallaştırmaları ve model katsayıları elde edilmektedir
(Cengiz, 2008, s. 195). Tüm değişkenlere sayısallaştırma uygulandığında CATREG sonucu lineer
çoklu regresyon sonucuna eşittir (Van der Kooij vd., 2006, s. 18).
2.2. Bulgular

Bu çalışmada 2015 TIMSS sınavına Türkiye’den katılan 4. sınıf öğrencilerine uygulanan tutum ve
bilgi anketinde bulunan değişkenlere Kategorik Regresyon (CATREG) analizi uygulanmıştır.
İkincil veri olarak da tanımlanan veriler “TIMSS 2015 International Database”, 2015 yılı verileri
kullanılarak oluşturulmuştur. Kayıp ve eksik verileri olan nesneler elendikten sonra kalan 5820
anket çalışmanın örneğini oluşturmaktadır Veri kümesinde bulunan değişkenler ve kategoriler
Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2:Değişken İsimleri ve Kategoriler
Bağımlı Değişken
Matematiği seviyorum
Bağımsız Değişken
Cinsiyet
İnternet bağlantısı
Kendi odası olma durumu
Evdeki kitap adedi
Matematiğim iyidir.
Öğretmeni dinliyorum

Kategoriler
1-Çok katılıyorum
2-Katılıyorum
3- Katılmıyorum
4-Hiç Katılmıyorum
Kategoriler
1-Erkek, 2-Kadın
1- Evet , 2- Hayır
1- Var , 2- Yok
1. 0-10 kitap 2.11-25 , 3. 26-100, 4- 101-200, 5.200+
1-Çok katılıyorum
2-Katılıyorum
3- Katılmıyorum
4-Hiç Katılmıyorum
1-Çok katılıyorum
2-Katılıyorum
3- Katılmıyorum
4-Hiç Katılmıyorum

Yapılan analizlerde; 12 iterasyon sonucunda kayıp fonksiyonun durağanlaştığı ve geçerli test
değerine ulaştığı

görüldü. Analiz sonucunda kurulan model istatistiksel bakımdan anlamlı

bulundu (p=.00). Modelin belirtme katsaysı 𝑅 2 değeri ise 0,092 hesaplandı. Bunun anlamı
modelimizdeki bağımsız değişkenlerin, matematiği sevme tutumundaki değişkenliğin %9’unu
açıklıyor olmasıdır. Bağımsız değişkenlerin modelle olan ilişkisi Tablo 2’de gösterilmiştir.
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Tablo 3: Bağımsız Değişkenlerin Katsayı Tablosu

Bağımsız Değişkenler

Standardize Katsayılar
Katsayı

F

Sig.

Std. Hata

cinsiyet

,015

,011

1,815

,178

evdeki kitap adedi

,023

,017

1,751

,174

kendi odası

,013

,010

1,652

,199

internet bağlantısı

-,035

,013

7,202

,001

matematiğim iyidir

,233

,016 215,617

,000

öğretmeni dinliyorum

,154

,019

,000

68,298

Tablo 3’de görüldüğü üzere, 6 bağımsız değişkenden üçü modelde anlamlıdır. Bunlar; internet
bağlantısı, matematiğim iyidir ve öğretmeni dinliyorum değişkenleridir. Diğer üç değişken ise
modeli açıklamada anlamsızdır. Bağımsız değişkenlerin kategorilerine atanan puanlar Tablo 4’de
sunulmuştur:
Tablo 4: Değişkenlerin Kategori Puanları
Değişken
kendi odası
cinsiyet

Evdeki kitap adeti

öğretmeni dinliyorum

matematiğim iyidir
internet bağlantısı

Kategori
var
yok
kız
erkek
0–10 kitap
11–25 kitap
26–100 kitap
101–200 kitap
200+
çok katılıyorum
katılıyorum
katılmıyorum
hiç katılmıyorum
çok katılıyorum
katılıyorum
katılmıyorum
hiç katılmıyorum
Evet
Hayır

Frekans
3075
2745
2909
2911
1264
2027
1701
500
328
5085
560
75
100
3106
1962
417
335
3421
2399

Sayısallaştırma
,945
-1,058
1,000
-1,000
-1,700
,120
,403
1,250
1,815
-,372
2,280
3,063
3,872
-,803
,463
1,848
2,428
-,837
1,194

Tablo 3’deki Beta katsayıları ile Tablo 4’deki kategori puanlarının çarpılması sonucunda etki
katsayıları hesaplanabilmektedir (Cengiz, 2008, s.196). Etki katsayıları, bağımsız değişken
kategorilerinin bağımlı değişkenle ne yönde ilişki içerisinde olduğunu belirler. Katsayısı yüksek
ise ilişki yüksek, işaret ters ise yönde terstir. Örnek vermek gerekirse;İnternet bağlantısı durumu
değişkeninin Beta katsayısı -0,035, Evet kategorisinin puanı ise -0,837 tespit edilmiştir. Buna göre
bu kategorinin bağımlı değişken olan matematiği seviyorum ile ilişkisi 0,029 (-0,035x(-0,837))
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olarak hesaplanır. Yanı zayıf ama pozitif yönlü bir ilişki saptanmıştır. Tüm diğer değişken
kategorileriyle de bu şekilde ilişki analizi yapılabilir.
3. Sonuç

Farklı ülkelerdeki eğitim çıktılarının ve eğitim sistemlerinin karşılaştırılması eğitim ve öğretim
hedef ve yöntemlerimizin değerlendirilmesi açısından yol gösterici olabilmektedir. Ülkelerin
eğitim sistemleriyle ilgili sağlıklı ve karşılaştırmalı veriler almanın en etkin yöntemlerden biri de
PISA, TIMSS, PIRLS, TALIS gibi uluslararası ölçme ve değerlendirme çalışmalarıdır ( Yıldırım
vd, 2015, s. 7). Bu tür uluslar ölçekte sınavlar gerek geçerlilik gerekse de güvenirlik açısından
büyük veri sağlama konusunda da analizcilere imkanlar sunmaktadır. Bu çalışmada, ülkemizdeki
4. sınıf öğrencilerinin matematiği sevme tutumu üzerine bir tahmin modeli oluşturulmuş ve
anlamlı değişken tayini yapılmıştır. Bunun içinde Optimal Ölçekleme Teknikleri’nin bir türü olan
Kategorik Regresyon Analizi (CATREG) uygulanmıştır. Sonuç olarak öğrencinin derse olan
olumlu tutumu ve teknolojik destek imkanlarının, derse olan sevgisini ve ilgisini arttırdığı
sonucuna ulaşılmıştır. Samuelsson ve Granström (2007) da belirttiği gibi, öğrencinin matematik
dersine karşı olan tutumunun onun başarısını ve aldığı notları etkileyebileceği ve akademik başarı
ile olumlu tutum arasında aynı yönlü yüksek düzeyde bir korelasyon vardır. Eğitim politikası
anlamında Türkiye’nin birçok eksiği bulunmaktadır. TIMSS uygulamasında sıralamada önde olan
ülkelere bakıldığında, ailelerin eğitim düzeylerinin, eğitim bütçelerinin daha yüksek ve genel
sosyoekonomik seviyenin daha iyi olduğu görülecektir. Ülkemizin de başarılı olabilmesi için
eğitime daha çok para ve zaman harcanması gerekmektedir (Öztürk ve Uçar, 2010, s. 253).
Bununla birlikte özellikle matematik dersine olan önyargının kırılması adına ilköğretimin ilk
kademesinde soyut ve kullanışsız, rakamlara boğulan bir ders içeriğinden ziyade, oyun formatında,
somut ve günlük hayata rahat uyarlanabilir bir ders içeriğinin uygulanması, araştırmanın önerileri
arasındadır. Çalışma farklı sınıflara ya da yaş gruplarına da uygulanarak genişletilebilir. Modelin
açıklama oranının (% 9) düşüklüğünün değişken sayısının az olmasından kaynaklandığı
düşünülmektedir.
Kaynakça
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Toleransı Etkileyen Faktörlerin Gizli Sınıf Analizi ile Değerlendirilmesi
Özlem YORULMAZ1
Çiğdem ARICIGİL ÇİLAN2
Özet

Evrensel bir değer olan tolerans psikolojik, sosyolojik ve dini açıdan çok yönlü olarak
incelenebilen bir kavramdır. UNESCO (1996) toleransı farklılık içinde uyum şeklinde yani
yaşam biçimi, etnisite, din, cinsiyet, kimlik ve düşünce farklılıklarını kabul etmek ve saygı
duymak şeklinde tanımlanmıştır. Dünya Değerler Anketleri ile 9 farklı soru üzeriden
bireylerin toleransı değerlendirilmiştir. Bu sorular ile bireylerin, farklı dine, ırka sahip
olması, farklı dili konuşması, göçmenlik, eşcinsellik, nikahsız bir arada yaşama durumu,
alkol ve uyuşturucu kullanımı gibi durumları onaylayıp onaylamadıkları araştırılmıştır. Bu
çalışmada da Türkiye’de 1605 kişiye uygulanan Dünya Değerler Anket (2012) verileri
kullanılmıştır. Gözlenemeyen değişken olan tolerans, literatürde yer alan bilgiler
doğrultusunda yaş, cinsiyet, medeni hal, gelir düzeyi, eğitim düzeyi ve dindarlık eş
değişkenleri dikkate alınarak gizli sınıf analizi ile değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgulara
göre bireyler tolerans açısından üç sınıfa ayrılmaktadır. Buna göre, bireylerin %57’si
birinci sınıfta, %32’si ikinci sınıfta ve %11’i üçüncü sınıfta yer almaktadır. Birinci sınıf
sadece ahlaki tolerans tanımında yer alan uyuşturucu ve alkol kullanımı, eşcinsellik,
nikahsız beraber yaşama durumlarını onaylamayan bireylerden oluşur. İkinci sınıf tüm
sorulara hayır yanıtını veren toleranssız kitledir, eğitim düzeyi ve dindar olma durumu bu
sınıfın belirlenmesinde anlamlı bir eş değişken olarak görülmektedir. Üçüncü sınıf ise ön
yargısız olarak tüm farklılıkları kabul eden bireylerin oluşturduğu gruptur.
Anahtar Kelimeler: Anket Verisi, Gizli Sınıf Analizi, Tolerans
JEL Sınıflaması: C18, C83

Evaluation of The Factors Affecting Tolerance Using Latent Class Analysis
Abstract

Tolerance is a universal value that can be investigated from various perspectives such as
psychology, sociology and religion. According to the definition by UNESCO (1996),
tolerance is harmony in difference, namely accepting and respecting differences in
lifestyles, ethnicity, religion, gender, identity and opinion. World Values Surveys evaluate
the tolerance of individuals by using different questions. With these questions, individuals’
acceptance of difference in religion, ethnicity and language; migration, homosexuality,
living together without the commitment of marriage, as well as usage of alcohol and drugs
was investigated. In this study, data from World Values Survey (2012) which was applied
to 1605 people who lived in Turkey were used. The latent variable tolerance is evaluated
using latent class analysis considering covariates such as age, gender, marital status,
income level and religiosity which are in accordance with the literature. According to the
findings, individuals are divided into the three classes; 57% individuals are in the first
class, 32% are in the second class and 11% are in the third class. The first class is
constituted of individuals who do not accept moral tolerance issues such as homosexuality,
living together without the commitment of marriage, as well as usage of alcohol and drugs.
The second class is a group of intolerant individuals who gave “no” answers to all
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questions. Educational level and religiosity seem as significant covariates to determine this
class. The last class is constituted of individuals who accept all kinds of differences.
Keywords: Latent Class Analysis, Survey Data, Tolerance
JEL Classification: C18, C83

1.Giriş
Evrensel bir değer olan tolerans psikolojik, sosyolojik ve dini açıdan çok yönlü olarak
incelenebilen, toplumsal barışa, demokrasiye ve ekonominin gelişimine katkıda bulunan bir
kavramdır. Tolerans, dünya kültürlerinin zenginliğini, ifade biçimlerinin ve insani özelliklerin
çeşitliliğini kabul etmek, saygı duymak ve takdir etmektir. Toleransı farklılık içinde uyum
(UNESCO, 1995)

şeklinde yani yaşam biçimi, etnisite, din, cinsiyet, kimlik ve düşünce

farklılıklarını kabul etmek ve saygı duymak şeklinde de tanımlanır. Aslında tolerans barışı
mümkün kılan bir erdemdir, bu anlamda kültürel savaş yerine kültürel barışa katkı sağlar
(UNESCO,1995).
Vogt (1997) toleransı politik, ahlaki ve sosyal şeklinde üç başlık altında incelemiştir. Buna göre;
Politik tolerans, azınlık olan grupların haklarını desteklemek, onların kamusal alanda konuşma
yapmasına, broşür/kitapçık basma ve dağıtmasına, toplantılar düzenlemesine engel olmamak
olarak ifade edilir. Ahlaki tolerans ise özel alandaki eylem/tercih ve davranışlarla ilişkilidir, kürtaj
yaptırılmasına, eşcinselliğe saygı duyulması gibi. Sosyal tolerans ise, bireylerin doğumda ya da
erken sosyalleşme evresinde elde ettikleri ten rengi ve dil gibi farklılıkların kabulü ile ilgilidir.
Bununla beraber bazı çalışmalarda sosyal tolerans ve ahlaki tolerans aynı anlamda kullanılmış,
ötenazi, intihar, boşanmak, nikahsız beraber yaşamak ve kürtaj gibi kararlara karşı saygı duymak
şeklinde yorumlanmıştır (Lane ve Reber, 2008; Nevitte ve Cochrane, 2006). Toleransı etkileyen
faktörler literatürde ağırlıklı olarak dindarlık, eğitim düzeyi, yaş, cinsiyet ve gelir düzeyi olarak
ele alınmıştır.
Bu çalışmada toleransı etkileyen çeşitli sosyoekonomik ve demografik faktörler dikkate alınarak,
Dünya Değerler Anket verilerinden hareketle Türkiye’de yaşayan farklı tolerans düzeylerine sahip
bireylerin profillerini belirlemek amaçlanmıştır.
2.Literatür
Nevitte ve Cochrane (2006) çalışmalarında aslında din ve ahlakın iç içe geçmiş kavramlar
olduğunu bu nedenle de sosyal ve ahlaki toleransın aslında dinden etkilendiğini belirtmiştir.
Bireyler kendilerini dindar olarak tanımlamasalar dahi dindar olan atalarının şekillendirdiği
kültürden etkilendiğini vurgulamışlardır.
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Tolerans düzeyi yüksek olan ülkeler ekonomik yönden daha kalkınmıştır ve fazla göç alırlar.
Toleransın ekonomi üzerinde olumlu etkisi vardır (Das et al. (2008), Berggren ve Nilsson (2013))
Florida ve Gates (2002) Amerika’da tolerans düzeyleri yüksek insanların yaşadığı bölgelerin
yetenekli ve eğitimli iş gücünün yaşamak istediği ya da yaşadığı alanlar olduğu sonucuna
ulaşmışlardır. Florida (2005) tolerans düzeyi düşük ve değişime karşı dirençli olan insanların
yaşadığı bölgelerin ulusal ve uluslararası pazarlarla iletişimde dezavantajlarının olduğunu ifade
etmiştir.
Fetner ve Anderson (2008)’ın çalışmasında ekonomik kalkınmanın toleranslı yaklaşımlara
dayandığını ve hatta gelir eşitsizliğinin yüksek olduğu ülkelerde eşcinsellere karşı tolerans
düzeyinin oldukça düşük olduğu belirtilmiştir.
Farklı gelir düzeylerine sahip insanların tolerans düzeyleri de farklıdır, çalışan işçi kesiminin
tolerans düzeyi düşük iken gelir düzeyi yüksek grubun aslında tolerans düzeyi daha fazladır
(Fetner ve Anderson ,2008).Eğitim düzeyi ve sosyal tolerans arasında pozitif bir ilişki vardır çünkü
eğitim aslında farklı yaşam biçimlerini görmeye, sosyal normları anlamaya olanak tanır (Fetner ve
Anderson, 2008). Erkekler kadınlara göre, yaşlılar gençlere göre, evli ve çocuklular bekarlara göre
daha az toleranslıdır (Fetner ve Anderson, 2008).
Vermeer (2012), Avrupa Birliği ülkelerinde dinin sosyal tolerans üzerindeki etkisini
değerlendirmiştir. Mather ve Tranby (2014) çalışmalarında tolerans üzerinde yaş ve cinsiyetin
önemli olduğunu, yaşlı insanların gençlere göre daha az toleranslı olduğunu vurgulamışlardır.
Bobo ve Liari (1989), eğitimin tolerans üzerinde önemli bir belirleyici olduğunu belirtmiştir.
Yapılan literatür araştırmasında, toleransın, yas, cinsiyet, etnik köken, eğitim düzeyi ve dindarlık
algısı değişkenleriyle birlikte incelendiği görülmüştür (Sullivan, 1985; Weil, 1985; McIntosh, &
dig. 1995; Agafonow, 2007; Gribic, 2010; Wainryb & dig, 2004; Moore & dig,2006; Gieling,
Jochem, & Maykel, 2010; Witenberg, 2007).
3. Metodoloji

Çalışmada Gizli Sınıf Analizi kullanılmıştır. Gizli Sınıf Analizi ,“Faktör Analizi’nin kategorik
değişkenler için alternatifi” olarak tanımlanır (Çilan, 2015). Gizli Sınıf Analizi’nde gözlenen tüm
değişkenlerin gözlenemeyen gizli bir değişkenin nedeni olduğu kabul edilmektedir. Gizli
değişkeni karakterize edebilmek amacıyla gözlenen değişkenler arasındaki ilişkilerin yapıları
incelenmektedir. Analizde gözlenen değişkenler arasındaki ilişkinin kaynağı gizli değişkendir.
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A, B, C, D ve E kategorik değişkenler, i, j, k, l, m de sırasıyla bu değişkenlerin kategori sayıları
olsun. t gizli değişkenin kategori sayısını göstermek üzere Gizli Sınıf Analizi’nde koşullu
bağımsızlık modeli aşağıdaki gibidir:
T

ABCD
E\X
 ijkl
   tX  itA \ X  Bjt \ X  ktC \ X  ltD \ X  mt
t 1

X
ABCD
Burada  ijkl
ortak bir olasılık iken  t gizli değişkenin (X) her bir kategorisinin (sınıfının)

gerçekleşme olasılıklarını verir ve bu olasılıklar karma olasılıklar veya gizli sınıf olasılıkları olarak
da tanımlanır.
Modelde

de

yer

alan

koşullu

olasılıklar

 itA\ X ,  Bjt \ X ,  ktC \ X ,  ltD \ X ve  mtE \ X şeklinde

gösterilmektedir.
Koşullu olasılıklar Faktör Analizi’ndeki faktör yükleri ile oldukça benzerdirler. Koşullu
olasılıklar; t sınıfında yer alan bir birimin gözlenen değişkenin belirli bir düzeyinde yer alma
olasılığını belirtmektedir. Gizli sınıf denkleminden tahmin edilen ortak olasılıklar yardımıyla Ai,
Bj,Ck,Dl ve Em değişkenlerinde oluşan 5 yönlü kontenjans tablosu temel alınarak kitle frekansları
tahmin edilebilmektedir ( Fˆijklm ).
ABCD
Fˆijklm  N *  ijkl

Burada N kontenjans tablosunda gözlenen frekansların toplamına eşittir.
Gizli Sınıf Modellerinin tahmininde genellikle En Çok Olabilirlik Yöntemi kullanılmaktadır.
Modelin uygunluğu Ki-kare Uygunluk Testi, Olabilirlik Oran testi ve standardize artıklar ile
araştırılabilmektedir. Örnek birim sayısı

1000’den fazla olduğunda genellikle AIC ve BIC

kriterleri de hangi modelin daha uygun olacağının karar verilmesinde kullanılan kriterlerdir.
Çalışmada R yazılımında yer alan poLCA paketi kullanılmıştır.
4. Veri Kümesi ve Değişkenler

Türkiye’de yaşayan farklı tolerans düzeylerine sahip bireylerin profillerini belirlemek amacıyla
1605 kişiye uygulanan Dünya Değerler Anket (2012) verileri kullanılmıştır. Dünya Değerler
Anket’inde kişilerin sosyo-demografik bilgilerinin yanı sıra, toleranslı olup olmadıklarını
değerlendiren sorulara da yer verilmiştir. Toleransla ilişkili olan 9 soru Gizli Sınıf Analizi’nde
gözlenen değişkenlere ve literatürde yer alan bilgiler doğrultusunda belirlenen yaş, cinsiyet,
medeni hal, gelir düzeyi, eğitim düzeyi ve dindarlık eşdeğişkenlere karşılık gelmektedir.
Gözlenemeyen değişken “tolerans” ile ilgili olarak ankette aşağıdaki sorular sorulmuştur.
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“Diyelim evinizin yanına bir komşu taşınacak. Şimdi size göstereceğim insanlardan hangilerinin
komşunuz olmasını İSTEMEZDİNİZ. ”
Tablo 1: Tolerans Düzeyinin Belirlenmesinde Kullanılan Sorular,Yanıtları ve Kodları
Durum

Komşu olarak istemem

Komşum olabilir

Uyuşturucu madde kullananlar

0

1

Başka bir ırk veya renkten insanlar

0

1

AIDS hastalığı olanlar

0

1

Göçmenler, başka ülkelerden gelen işçiler

0

1

Eşcinseller (homoseksüeller)

0

1

Başka bir dinden olanlar

0

1

Çok içki içenler

0

1

Nikâhsız bir arada yaşayan çiftler

0

1

Sizinkinden farklı bir anadil konuşanlar

0

1

9 sorunun yanıtları iki kategorilidir ve bu sorular Gizli Sınıf Analizi’nin gözlenen değişkenlerini oluşturur.
-“Yaş” değişkeni 30 yaş altı (1), 30-50 yaş arası (2) ve 50 yaş üstü olarak 3 kategoriden oluşur.
-“Cinsiyet”, Erkek (1) ve Kadın(2) şeklinde 2 kategorilidir.
-“Medeni hal” değişkeni Boşanmış (1), Evli (2), Bekar (3), Nikahsız yaşayan (4) ve Dul (5) olmak üzere 5
kategoriden oluşmaktadır.
-“Gelir düzeyi” değişkeni, Alt Sınıf (1), Çalışan- işçi (2), Orta Sınıf Altı (3), Orta Sınıf Üstü (4) ve Üst
Sınıf (5) şeklinde 5 kategoriden oluşur.
-“Eğitim Düzeyi” İlkokul tamamlamamış (1), İlköğretim (2), Lise (3), Lisans ve üzeri (4) olmak üzere 4
kategoriden oluşur.
-“Dindar Olma” değişkeni, Dindar (1), Dindar değil (2) ve Ateist (3) şeklinde 3 kategoriyle temsil edilir.
Değişkenler Şekil 1’de yer alan araştırma modeli ile temsili olarak sunulmuştur.
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Şekil 1: Araştırma Modeli

5.Bulgular

İlk aşamada gizli sınıf sayısına karar vermek için çeşitli bağımsızlık modelleri denenmiştir.
Denenen bu modellere ilişkin AIC ve BIC istatistikleri Tablo 2’de yer almaktadır.
Tablo 2: Bağımsızlık Modellerine ait AIC ve BIC kriterleri
AIC

BIC

4 sınıf

Serbestlik
Derecesi
454

13201

13517

3 sınıf

470

13298

13539

2 sınıf

486

13879

14022

Sınıf sayısı

Tablo 2’de yer alan bilgilerden hareketle 3 sınıflı model benimsenmiştir. 3 sınıflı modelde elde
edilen gizli sınıf olasılıkları yaklaşık olarak 0.57, 0.33 ve 0.10’dur. Tablo 3’de koşullu olasılıklar
Şekil 2’de ise bu olasılıklara ilişkin temsili çizime yer verilmiştir. Şekil 2’de uzun olan çubuklar
koşullu olasılık değerinin 1’e yakın olduğu durumlara yani “komşu olarak isteme” durumuna
karşılık gelmektedir. Buna göre, her 3 sınıftaki koşullu olasılık değerleri incelendiğinde, 1.sınıfta
yer alan ve kitlenin %57’sini temsil eden bireylerin, eşcinsel, AIDS hastası, uyuşturucu madde ve
aşırı alkol tüketen komşuları istemediği söylenebilir. Bu kitle Kısmi Toleranslı olarak
isimlendirilmiştir. Kitlenin yaklaşık olarak %33’ünü temsil eden ve 2. sınıfı oluşturan bireylerin
ise neredeyse tüm sorulara olumsuz yanıt veren Toleranssız Kitle olduğu söylenebilir. Kitlenin
%10’nunu temsil eden 3. sınıfın ise uyuşturucu madde kullanımı konusuna ihtiyatlı yaklaştığı ama
bunun dışındaki tüm durumlara karşı toleranslı olduğu görülmektedir. Bu kitle Toleranslı olarak
isimlendirilmiştir.
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Tablo 3: Koşullu Olasılık Tablosu
Sınıf1
Sınıf2
Sınıf3
Kısmi Tolerans Toleranssız Toleranslı
Madde
İstemem

0.9829

0.9777

0.4481

İsterim

0.007

0.0223

0.5509

istemem

0.0036

0.8336

0.0859

İsterim

0.8964

0.0664

0.904

İstemem

0.7500

0.9497

0.0529

İsterim

0.2490

0.0503

0.9470

İstemem

0.0004

0.7045

0.0246

İsterim

0.8886

0.2955

0.8754

İstemem

0.8758

0.9852

0.0356

İsterim

0.0242

0.0048

0.8644

İstemem

0.003

0.8326

0.0083

İsterim

0.8326

0.0674

0.8807

İstemem

0.0025

0.6640

0.0001

İsterim

0.8975

0.3359

0.9909

İstemem

0.8378

0.974

0.2706

İsterim

0.0622

0.026

0.7294

İstemem

0.575

0.8245

0.2038

İsterim

0.4249

0.0755

0.7862

Irk

AIDS

Göçmen

Eşcinsel

Farklı din

Farklı dil

İçki

Nikahsız
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Şekil 2: Koşullu Olasılıklar ve Gizli Sınıf Olasılıklarına ait Diyagram

Bir sonraki aşamada ise eşdeğişkenlerin anlamlılığı değerlendirilmiştir. Tablo 4’e göre, bir bireyin
“kısmi toleranslı” sınıf yerine “toleranssız” sınıfa dahil olması olasılığı, din değişkeninin
kategorilerinin ve eğitim düzeyinin artması halinde azalmaktadır. Bir bireyin “kısmi toleranslı”
sınıf yerine “toleranslı” sınıfına dahil olması olasılığı, din değişkeninin kategorilerinin (dindar(1)
–dindar değil(2)-ateist(3)) ve gelir düzeyinin artması halinde artar. Grupların belirleyiciliği
üzerinde yaş, medeni hal ve cinsiyet eşdeğişkenlerinin önemli olmadığı görülmektedir.
Tablo 4: Değişkenlere Ait Anlamlılık Tablosu
Katsayı Std.Hata t değeri p değeri
Sınıf2/Sınıf1
Sabit

0.035

0.545

0.898

0.058

Dindar

-0,378

0.0801

-2,088

0.037

Cinsiyet

-0,073

0.031

-0,562

0.574

Yaş

-0,073

0.097

-0,754

0.45

Eğitim

-0,359

0.088

-4.069

0

Gelir

0.004

0.078

0.054

0.957

Medeni

-0,00087 0,0857

-0,027

0.899

Sabit

-3,623

0,971

-3,731

0,000

Dindar

0.771

0.2067

3,562

0,000

Cinsiyet

-0,087

0.209

0,853

0,394

Yaş

-0,301

0.063

-0,909

0.057

Eğitim

0.028

0.053

0.837

0.403

Gelir

0.287

0.035

2,036

0.033

Medeni

0,200

0.052

0.380

0.68

Sınıf3/Sınıf1
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Şekil 3 ise Eşdeğişkenlerin sınıflara ait olma olasılıkları üzerindeki etkileri göstermektedir. Bu
çizimlerden hareketle şu yorumlara ulaşılır: Yaş, cinsiyet ve medeni hal değişkenlerinin
kategorileri, gizli sınıflar üzerinde önemli bir etkiye sahip olarak görülmemektedir. Ateist bireyin
toleranslı grupta yer alması olasılığı yaklaşık olarak 0.40’dır.

Dindar olmayan bir bireyin

toleranssız ve toleranslı grupta olma olasılığı yaklaşık 0.20’dir. Dindar olma durumunu temsil eden
değişkenin seçeneklerinin gizli sınıfa ait olma olasılıkları üzerinde etkisi olduğu görülmektedir.
Eğitim düzeyinin artması ile beraber bireyin toleranssız gruba ait olma olasılığı azalmakta,
toleranslı gruba ait olma olasılığı artmaktadır. Gelir düzeyinin artması tıpkı eğitim düzeyinde
olduğu gibi toleranslı gruba ait olma olasılığını artırmaktadır.
Şekil 3: Eşdeğişkenlerin Sınıflara ait Olma Olasılıkları Üzerindeki Etkilerine İlişkin Çizimler
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Tablo 5: Sınıflarda Yer Alan Bireylerin Sosyodemografik Özellikleri
Sınıf-1
Kısmi Tolerans

Sınıf-2
Toleranssız

Sınıf-3
Toleranslı

Gelir
Alt sınıf (1)

0.0389

0.0582

0.0093

Çalışan, işci (2)

0.2647

0.2349

0.0741

Orta sınıf altı (3)

0.4093

0.4879

0.4258

Orta sınıf üstü (4)

0.2581

0.0987

0.3603

Üst sınıf (5)

0.0089

0.0201

0.0094

İlkokul tamamlamamış 0.0094
(1)
İlköğretim (2)
0.3771

0.0225

0.0260

0.4739

0.2506

Lise (3)

0.3081

0.2901

0.4029

Lisans ve üzeri (4)
Medeni

0.2002

0.0025

0.3097

Boşanmış (1)

0.0367

0.0081

0.0258

Evli (2)

0.6507

0.7068

0.4839

Bekar (3)

0.2591

0.2229

0.4581

Nikahsız yaşa. (4)

0.0020

0.0000

0.0065

Dul (5)

0.0400

0.0421

0.0258

30 yaş altı (1)

0.3059

0.2831

0.4774

30-50 arası (2)

0.4671

0.4608

0.3741

50 üstü (3)

0.2269

0.2551

0.0484

Erkek (1)

0.4884

0.4659

0.5226

Kadın (2)

0.5006

0.5341

0.4774

Dindar (1)

0.8331

0.8906

0.6645

Dindar değil (2)

0.0603

0.0064

0.2774

Ateist (3)

0.0056

0.0020

0.581

Eğitim

Dindar olma
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Tablo 5’de yer alan bilgilere göre, üç sınıfta da gelir düzeyi orta sınıf altı olarak tanımlanan bireyler
sayıca daha fazladır. Toleranslı grupta yer alanların 0.3097’si toleranssız grupta yer alanların ise
0.0025’i üniversite mezunudur. Üç sınıftaki bireylerin sırasıyla 0.6507, 0.7068 ve 0.4839’u evlidir.
Toleranslı grupta yer alan bireylerin 0.2774’ü dindar değil.
Çalışmanın son aşamasında ise Tablo 5’de yer alan bilgileri destekleyen örüntüler Uygunluk
Analizi ile araştırılmıştır.
Şekil 4: Kısmi Toleranslı Kitle için Uygunluk Analizi

Şekil 5: Toleranssız Kitle için Uygunluk Analizi
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Şekil 6: Toleranslı Kitle için Uygunluk Analizi

Kısmi toleranslı grupta lise ve üniversite mezunu, orta düzey gelire sahip, dindar olduğunu
söyleyen bireyler yakın mesafede bir örüntü oluşturmaktadır. Bu örüntüye dindar olmadığını
söyleyen bireyler uzak mesafede değildir. Gelir düzeyi düşük olan bireyler ile ateist olduğunu
söyleyen bireyler eksende birbirine yakın mesafededir. Toleranssız grupta ateist olduğunu
söyleyen bireyler genel örüntünün dışındadır. Toleranslı grupta da lise ve üniversite mezunu, orta
düzey gelire sahip, dindar olduğunu söyleyen bireyler yakın mesafede bir örüntü oluşturmaktadır.
Ateist olan bireyler genel örüntünün uzağındadır.
6. Sonuç

Dünya Değerler Anket verilerinden hareketle Türkiye’de yaşayan farklı tolerans düzeylerine sahip
1605 bireyin profilleri gizli sınıf analizi ile değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre 3
sınıftan söz edilebilir. Birinci sınıfta yer alan ve kitlenin %57’sini temsil eden bireylerin, eşcinsel,
AIDS hastası, uyuşturucu madde ve aşırı alkol tüketen komşuları istemediği söylenebilir. Sosyal
tolerans kavramının bu kitle için geçerli olduğu söylenebilir. Kitlenin yaklaşık olarak %33’ünü
temsil eden ve ikinci sınıfı oluşturan bireylerin ise neredeyse tüm sorulara olumsuz yanıt veren
toleranssız kitle olduğu söylenebilir. Kitlenin %10’nunu temsil eden üçüncü sınıfın ise uyuşturucu
madde kullanımı konusuna ihtiyatlı yaklaştığı ama bunun dışındaki tüm durumlara karşı toleranslı
olduğu görülmektedir. Sosyal ve ahlaki tolerans kavramları bu kitle için geçerlidir. Üç sınıfta da
gelir düzeyi orta sınıf altı olarak tanımlanan bireyler sayıca daha fazladır.
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Toleranslı grupta yer alanların %31’i toleranssız grupta yer alanların ise %2’si üniversite
mezunudur. Kısmi toleranslı sınıftaki bireylerin % 83’ü, toleranssız sınıftaki bireylerin %89’u ve
toleranslı sınıftaki bireylerin %66’sı dindar olduklarını ifade etmişlerdir. Literatürde yer alan
çalışmalarla uyumlu olarak tolerans üzerinde

dindarlık, eğitim düzeyi ve gelir düzeyi

değişkenlerinin etkisi vardır. Cinsiyet, yaş ve medeni hal tolerans üzerinde etkili değildir.
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Tüketicilerin Çapraz Satın Alma Davranışlarının Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi
Gülen ARIKAN1
Özet

Kişiler süpermarket ziyaretlerinde, genellikle birden fazla ürün satın alma eğilimindelerdir.
Market sepeti analizi, tek bir alışveriş deneyimi sırasında, bir birey tarafından satın alınan
ürünlerin oluşturduğu sepetin birleşiminin araştırılmasını ifade eder. Müşterilerin çapraz
kategori satın alma davranışlarının belirlenmesi günümüzde büyük önem taşımaktadır.
Bu çalışmanın amacı, İstanbul’da yaşayan ve internet üzerinden alışveriş yapan kişilerin
çapraz satın alma davranışlarını incelemektir. Çalışmanın örneklemi, Türkiye’de faaliyet
gösteren ve perakende satış yapan bir süpermarketin sanal marketinden alış-veriş yapan
500 bireyin alış-veriş sepetlerinden oluşmaktadır. Çalışmanın verileri 2018 yılı Nisan
ayının bir haftasına aittir Müşteri numaraları, satın alınan ürünün markası, kategorisi ve
miktarından oluşan veri setinden, yalızca müşteri kodu ve satın alınan ürün kategorisi
kullanılarak çalışmanın verileri elde edilmiştir. Kişilerin satın aldıkları ürün kategorileri
arasındaki bağlantılar, sosyal ağ analizi ile ortaya çıkarılmıştır. Elde edilen merkezilik
ölçüleri ışığında Kümeleme Analizi uygulanmış ve ürünlerin üç kümede toplandığı
saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Ağ Analizi, Market Sepet Analizi, Kümeleme Analizi
JEL Sınıflaması: C19, C49, M21

Investigation of Cross-Purchasing Behavior of Consumers by Social Network Analysis
Abstract

When people visit the supermarket, they often tend to buy more than one product. Market
basket analysis refers to the investigation of the combination of a basket of products
purchased by an individual during a single shopping experience. Determining the crosscategory purchasing behavior of customers has a great importance nowadays.
The aim of this study is to examine the cross purchasing behavior of people living in
Istanbul and shopping on the internet. The sample of the study composes from 500
customers’ online shopping market baskets. All of the products are bought from the same
supermarket which makes retail operations in Turkey. The variables observed in that study
are only customer code and purchased product category. The data of the study belongs to
a week of April 2018. The links between the product categories purchased by the
individuals were revealed by social network analysis. Cluster Analysis was applied in the
light of the obtained centrality measurements and it was determined that the products were
collected in three basic clusters.
Keywords: Social Network Analysis, Market Basket Analysis, Cluster Analysis
JEL Classification: C19, C49, M21

1. Giriş

Bireylerin günlük ihtiyaçlarını bir bütün halinde barındıran süpermarketler, özellikle zaman
problemi yaşayan bireyler tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Kişiler süpermarket ziyaretlerinde,

Arş.Gör., gulen.arikan@marmara.edu.tr, Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü, İstatistik
ABD, İstanbul/Türkiye
1
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tek bir ürün almak yerine genellikle birden fazla ürün satın alma eğilimindelerdir. Bireylerin tek
bir alışveriş deneyimi sırasında satın aldığı ürünlerden oluşan sepetin birleşiminin araştırılmasına
maket sepet analizi adı verilmektedir. Market sepeti ise her bir alışveriş deneyiminde bir birey
tarafından satın alınan ürünlerin tümünü ifade etmektedir.
Market sepet analizi, pazarlama alanı başta olmak üzere bankacılık, sigortacılık gibi birçok alanda
kullanılmaktadır. Market sepet analizinde amaç, ürünlerin konumlandırmasını belirlemek, mağaza
düzeni belirlemek, stok kontrolü, promosyon stratejisi belirleme, ürün önerisi gibi birçok amaçla
kullanılmaktadır. Müşterilerin çapraz kategori satın alma davranışlarının belirlenmesi günümüzde
büyük önem taşımaktadır. Örneğin perakendecilerin ürünleri konumlandırırken göz önünde
bulundurması gereken (ürün kategorisine göre ya da markaya göre gruplandırma) gruplama
stratejisi çapraz kategori satın alma davranışları ile belirlenmektedir. Piyasa sepeti seçimi ise, bir
tüketicinin aynı alışveriş deneyimi sırasında çeşitli ürün kategorilerinden öğeleri seçtiği karar
sürecini ifade eder. Bu karar süreçleri çoğunlukla birliktelik kuralları ile incelenir ve satışları
artırmak üzere modeller belirlenir. (Yang & Lai, 2006)
Öte yandan, market sepet analizi ürünlerin marka değerini arttırmak amacıyla da önem
taşımaktadır. 2000 yılında Chien, George ve McAlister tarafından yapılan çalışmada, kişilerin
satın aldıkları ürünlerin ortalama fiyatının, sepetteki herhangi özel bir ürün fiyatının altında olması,
bu ürünün üreticisinin fiyat stratejisi üzerinde büyük öneme sahip olduğu belirtilmiştir. (Chein,
George, & McAlister, 2000).
Market Sepet Analizi ile ilgili literatürde en iyi bilinen iki örnek Wallmart ve Amazon örnekleridir.
Wallmart, Cuma günü alışveriş yapan erkek bireylerin market sepet analizi sonucunda, bebek bezi
ile hafif alkollü içeceklerin sıklıkla birlikte satın alındığını saptamıştır. Bunun üstüne bebek bezi
reyonunun ile hafif alkollü içecek standı birbirine yakınlaştırılmıştır. Amazon örneğinde ise,
müşterilerin sepetleri analiz edilerek, bireylerin satın aldıkları ürün kategorilerine göre öneri
sistemi geliştirilmiştir (Aygün, 2016).
Bu çalışmanın amacı, İstanbul’da yaşayan ve internet üzerinden alışveriş yapan kişilerin çapraz
satın alma davranışlarını incelemektir. Bu kapsamda, çalışmanın ikinci bölümünde geçmiş literatür
incelenecek, daha sonra verilerin analizinde kullanılan yöntem açıklanacaktır. Dördüncü bölümde
elde edilen bulgulara yer verilip son bölümde tartışma ve sonuca yer verilecektir.
2. Yöntem

Müşterilerin market sepetlerinin analiz edilmesinde sıklıkla Birliktelik Kurallarından
yararlanılmaktadır. Ancak bu çalışmada, birlikte satın alınan ürün kategorilerinin belirlenmesi,
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ürünlerin birbirlerine göre konumlarının belirlenmesi ve haritalanması amacıyla Sosyal Ağ Analizi
kullanılmıştır.
2.1 Sosyal Ağ Analizi

Sosyal ağ analizi [SAA], insanlar, gruplar, organizasyonlar, bilgisayarlar, web siteleri ve diğer
bilgi / bilgi işleme kuruluşları arasındaki ilişkilerin ve akışların haritalanması ve ölçülmesidir.
Oluşan sosyal ağdaki düğümler; bireyler veya gruplardan oluşurken, bağlantılar; düğümler
arasındaki ilişkileri veya akışı göstermektedir. (Yıldırım & Ergüt, 2016) Sosyal ağ analizi
yardımıyla gözlenemeyen bağlantılar ortaya çıkarılır ve saptanan bağlantılar modellenir. Sosyal
ağlar, düğümler ve bağlantılardan oluşmaktadır. Düğümler, aralarındaki ilişkilerin incelendiği
bireyler, gruplar ya da nesnelerdir. Düğümler arasındaki ilişkiler ise bağlantılar ile
gösterilmektedir. (Argan, 2014)
Bir ağ, N={1,2, … ,n} düğüm kümesi ve NxN boyutlu bağlantıları içeren A matrisi ile temsil
edilen bitişiklik kümelerinden oluşan bir modeldir. Ağ biliminde yürüyüş, sonlu köşeler sekansı
olup, birbirini takip eden her iki köşe bir kenar (bağ) tarafından bağlıdır. (k+1) köşe içeren bir
yürüyüşün uzunluğu k olur. Yönlendirilmemiş bir ağ kümesindeki her (i,j) kenarına karşılık aynı
zamanda bir (j,i) kenarı olup, i'inci düğümün Ni adet komşuları bu düğüme (i,j) kenarları ile
bağlıdırlar. Sepet bileşenlerinin birliktelikleri bu şekilde ortaya koyulmaktadır. (Altaş,
Çilingirtürk, & Gülpınar, 2013)
Oluşan sosyal ağlarda, bireylerin haritadaki konumları ve sahip oldukları bağlantılar hakkında
bilgi etmek amacı ile birçok merkezilik ölçüleri hesaplanmaktadır. Merkezilik ölçüleri ise hangi
ürünlerin alışveriş sepetlerinin en çok tercih edilen ürününü verecektir. Sıklıkla kullanılan
merkezilik ölçüleri: (Gürsakal, 2009)
-

Arasındalık (Betweenness) Merkeziliği, bir düğümün ağdaki diğer düğümler arasında nasıl
konumlandırıldığının bir göstergesidir. Bir düğümün yüksek arasındalık merkeziliğine
sahip olması, bu düğümün ağ akışında yüksek bir koordinasyon ve köprü yeteneğini
gösterir.

𝐶𝐵 (𝑥) =
-

∑(𝑦 𝑖𝑙𝑒 𝑧 𝑎𝑟𝑎𝑠𝚤𝑛𝑑𝑎 𝑥 ′ 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑒ç𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑘𝚤𝑠𝑎 𝑝𝑎𝑡𝑖𝑘𝑎 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤)
𝑦 𝑖𝑙𝑒 𝑧 𝑎𝑟𝑎𝑠𝚤𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑘𝚤𝑠𝑎 𝑝𝑎𝑡𝑖𝑘𝑎 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

Yakındalık (Closeness) Merkeziliği, bir düğümün diğer düğümlere doğrudan ya da dolaylı
yakınlığını gösterir.
𝐶𝐷 (𝑥) =
𝐶𝑐 =

1

𝑑(𝑥, 𝑦) = Birimler arasındaki en kısa uzaklıklar

𝑑(𝑥,𝑦)

(2𝑛−3)(∑ 𝐸𝑛 𝑦ü𝑘𝑠𝑒𝑘 𝑦𝑎𝑘𝚤𝑛𝑙𝚤𝑘− 𝐶𝑐 (𝑥))
(𝑛−1)(𝑛−2)
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-

Derece (Degree) Merkeziliği, bir düğümün sahip olduğu bağlantı sayısını gösterir.

𝐶𝐷 =

∑(𝐸𝑛 𝑦ü𝑘𝑠𝑒𝑘 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐𝑒− 𝐶𝐷 (𝑥))
𝑛−2

Merkezilik ölçüleri 0 ile 1 arasında değer almaktadır. 0 çıkması, her birimin eşit merkezilik
değerine sahip olduğunu, 1 çıkması ise belirli bir düğümün diğer düğümlerden daha merkezi
olduğunu göstermektedir. Oluşan ağlarda yoğunluk kavramı diğer bir ölçüdür. Yoğunluk, olası
bağlantıların kaçının kurulduğunun göstergesidir. Yoğunluğu düşük ağlarda adacıklar (belirli
düğümlerin gruplar oluşturması) oluşur. Yüksek yoğunluklu ağlarda ise tüm düğümler birbirleri
ile bağlantılıdır. (Gençer, 2017)
3. Bulgular

Bu çalışmada, İstanbul’da yaşayan ve internet üzerinden alışveriş yapan kişilerin çapraz satın alma
davranışlarını incelemek amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemi, Türkiye’de faaliyet gösteren ve
perakende satış yapan bir süpermarketin sanal marketinden alış-veriş yapan 500 bireyin alış-veriş
sepetlerinden oluşmaktadır. Çalışmanın verileri 2018 yılı Nisan ayının bir haftasına aittir Müşteri
numaraları, satın alınan ürünün markası, kategorisi ve miktarından oluşan veri setinden, yalızca
müşteri kodu ve satın alınan ürün kategorisi kullanılarak çalışmanın verileri elde edilmiştir. Ham
veri setinde 1000’i aşan ürün kategorileri 74’e indirgenmiş ve ağırlıklandırılmış veri matrisi
oluşturulmuştur. Çalışmanın tüm analizleri Pajek programı yardımıyla yapılmıştır.

Yapılan ağ analizi sonucunda, ürün sepetinde diğer ürünler ile birlikte sepette en çok yer alan
ürünler; peçete, bulaşık deterjanı, tavuk ürünleri, çamaşır deterjanı, temizlik ürünleri, meyve ve
yerli peynir ürünleridir. Diğer ürünler ile en az satın alınan, yani merkeziliği en düşük ürünlerin
ise enerji içeceği, hasta bezi, böcek ilacı, çabuk çorba, soslar, hazır harçlar gibi ürünler olmuştur.

1367

19. ULUSLARARASI EYİ SEMPOZYUMU TAM METİN BİLDİRİ KİTABI (17-20 EKİM 2018)

Kümeleme analizi sonuçları incelendiğinde, ürünlerin üç temel grupta toplandığı gözlenmektedir.
İlk kümenin Bebek maması, bebek gereçleri, hasta bezi, evcil hayvan ürünleri, temizlik
malzemeleri, tereyağı, kahvaltılık gibi 23 üründen oluştuğu gözlenmektedir. İkinci kümede 14
ürün bulunurken son kümede 37 adet ürün bulunmaktadır.
Arasındalık Merkeziliği

0.00584967

Yakındalık Merkeziliği

0.13844450

Watts-Strogatz Kümelenme 0.90823919
Katsayısı
Network
Kümelenme 0.89207227
Katsayısı (Transitivity)
Hesaplanan merkezilik ölçülerine göre, en merkezi ürün olarak “zeytin” belirlenmiştir. Oluşan
sosyal ağda, en yakın komşuya olan uzaklığı gösteren merkezilik ölçü değeri (betweenness
centrality) en yüksek 0.00027, en düşük 0.00011 olarak hesaplanmıştır. Tüm merkezilik ölçüleri

4500
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2500
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0

ATIŞTIRMALIK
BAKLİYAT
BANYO ÜRÜNLERİ
BEBEK MAMASI
ÇABUK ÇORBA -…
ÇAY
DEODORANT
DİŞ TEMİZLİK
DONDURULMUŞ…
ET ÜRÜNLERİ
GAZOZ
İTHAL SÜT…
KİŞİSEL BAKIM
KONSERVE
MARGARİN
MUTFAK…
PİL VE…
SAKIZ
SEBZE
SU
ŞEKER - TUZ
TAVUK HİNDİ
TROPİKAL…
YERLİ PEYNİR
ZEYTİNYAĞI

sıfıra yakındır. Bu da tüm düğümlerin merkezi konumda olduğunu göstermektedir.

Merkezilik ölçülerinden derece merkeziliği, ağın çok büyük olması nedeni ile program tarafından
hesaplanamamıştır. Ancak, derece merkeziliği düğümlerin sahip oldukları bağlantı sayıları ile
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ilgilidir. Bu nedenle, yukarıdaki tabloda düğümlerin sahip oldukları bağlantı sayıları grafikte
gösterilmiştir. Buna göre haritada en merkezi konumda yer alan ürünlerin en çok bağlantıa sahip
olduğu gözlenirken harita merkezinden uzak konumda olan düğümlerin az bağlantıya sahip olduğu
gözlenmiştir. hdfhfdhfdhfghfdhfghfgh hfdhgfghdfhfghdfhfghfghfh
4. Tartışma ve Sonuç

İstanbul’da yaşayan ve bir süpermarket zincirinin internet sitesi üzerinden alışveriş yapan 500
bireyin market sepetleri SAA ile incelenmiştir. Sonuç olarak, müşteri sepetlerinde diğer ürünlerle
sıklıkla birlikte satın alınan ürünler; peçete, bulaşık deterjanı, tavuk ürünleri, çamaşır deterjanı,
temizlik ürünleri, meyve ve yerli peynir ürünleri olarak belirlenirken, en az satın alınan ürünler
enerji içeceği, hasta bezi, böcek ilacı, çabuk çorba, soslar, hazır harçlar olarak belirlenmiştir.
Müşteri sepetlerinin tesadüfi olarak oluşmayıp, müşterilerin belirli ürünlerin birlikte satın alınma
eğiliminde olduğu saptanmıştır.
Gelecek çalışmalarda ürün kategorileri yerine ürün markaları baz alınarak SAA uygulanabilir, ya
da aynı veri seti Birliktelik Kuralları ile incelenebilir.
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Türkiye ve Dünya Karşılaştırmasıyla İlçelere Göre Ortalama Okullaşma Yılı (2009-2015)
Oğuz KARADENİZ1
Filiz YEŞİLYURT2
M. Ensar YEŞİLYURT3
Hülya KABAKÇI KARADENİZ4
Atalay ÇAĞLAR5
Ferda Esin GÜLEL6
Özet

Eğitimin büyüme ve kalkınma üzerindeki etkileri çoğunlukla eğitimin “beşeri sermaye”
olma özelliğine dayandırılmakta ve literatürde eğitim ile büyüme ve kalkınma arasında
doğrusal bir ilişki olduğu belirtilmektedir. Literatürdeki beşeri sermaye algısına dayalı
olarak bu çalışmada hesaplanan Ortalama Okullaşma Yılı (OOY), eğitim göstergesi ve aynı
zamanda beşeri sermayenin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bu çalışmada
hesaplanan ilçelere göre OOY’nin Türkiye için en iyi beşeri sermaye göstergelerinden biri
olduğu düşünülmektedir. OOY hesaplamasında 2009-2015 yılları için TÜİK Eğitim ve
Nüfus İstatistikleri’nden yararlanılmıştır. 2015 yılında en yüksek OOY’ye sahip ilçeler
Kadıköy–İstanbul, Karşıyaka–İzmir, Çukurova–Adana, Nilüfer–Bursa, Konyaaltı–
Antalya, Atakum–Samsun, Bozcaada–Çanakkale, Yenişehir–Mersin ve Tunceli–Merkez
ilçedir. Öte Hakkâri–Merkez, Tunceli–Merkez, Kırıkkale–Yahşihan, Bingöl–Merkez ve
Osmaniye–Toprakkale ise kadınlar için OOY’nin en fazla arttığı ilçelerdir. Ayrıca
çalışmada il, ilçe, Türkiye OOY, Dünya ile ve cinsiyete göre karşılaştırmaları yapılarak
yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ortalama okullaşma yılı, Beşeri Sermaye
JEL Sınıflaması: H7, J24, H5

Mean Years of Schooling According to Towns in Turkey and World Comparison (20092015)
Abstract

The effects of education on growth and development are mostly based on the feature of
education as “human capital”, and it is stated in the literature that there is a linear
relationship between education, growth and development. Based on the perception of
human capital in the literature, the Mean Years of Schooling (MYS) calculated in this study
can be considered an indicator of education and also an indicator of human capital. This
study is believed to be one of the best human capital indicators calculated by towns in
Turkey for MYS. The Turkish Statistical Institute (TURKSTAT) education and population
statistics were used in the calculation of the MYS for the years of 2009-2015. In 2015, the
towns with the highest MYS were Kadıköy–İstanbul, Karşıyaka–İzmir, Çukurova–Adana,
Nilüfer–Bursa, Konyaaltı–Antalya, Atakum–Samsun, Bozcaada–Çanakkale, Yenişehir–
Mersin and Tunceli–Merkez. On the other hand, Hakkâri–Merkez, Tunceli–Merkez,
Kırıkkale–Yahşihan, Bingöl–Merkez ve Osmaniye–Toprakkale are the towns where
highest rise for women in MYS. Also effective in provinces and towns, Turkey MYS has
been interpreted by making comparisons with the world and gender.
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1.

Giriş

Araştırmacıların gözlem ve bilimsel çalışmalarına göre toplumların sosyal ve ekonomik açıdan
bulundukları seviye ile sahip oldukları eğitim düzeyi arasında aynı yönlü ve güçlü bir ilişki
belirlenmiştir (Schultz, 1961; Nelson ve Phelps, 1966; Romer, 1986; Lucas, 1988; Romer, 1990;
Hanushek ve Woessmann, 2007; Deniz ve Dugruel, 2008; Bowgonovi, 2012; Coady ve Dizioli,
2017). Bu çalışmalardan bugünü ve geleceği anlamak/algılamak, toplumdaki ilişkileri kurumsal
yapıları kavramak için eğitim düzeyinin anahtar bir rol üstlendiği açık bir şekilde anlaşılmaktadır.
Dolayısıyla atılım yapmak isteyen toplumlar hem miktar hem de kalite olarak eğitim düzeyini
geliştirmeye çalışmaktadır. Eğitim, daha nitelikli insanların yetişmesine, bu da işgücünün daha
yüksek niteliklere sahip olmasına neden olmakta ve ekonomik denge daha yüksek düzeyde
gerçekleşmektedir (Mankiw vd., 1992). Eğitimin büyüme ve kalkınma üzerindeki etkileri
çoğunlukla eğitimin “beşeri sermaye” olma özelliğine dayandırılmakta ve literatürde eğitim ile
büyüme ve kalkınma arasında doğrusal bir ilişki olduğu belirtilmektedir. 2000 yılındaki OECDAvrupa Yatırım Bankası çalışmasında, eğitimin gelirlerdeki artış, daha iyi birey ve halk sağlığı,
düşük doğurganlık oranı, demokratikleşme, siyasi istikrar, yoksulluğun ve eşitsizliğin azaltılması,
artan çevre bilinci, suç oranındaki düşme, toplumsal suçlarda ve mülkiyet suçlarında düşme olmak
üzere dokuz net çıktısından söz edilmiştir. OECD (2005)’te 1990–2000 yılları arasında OECD
ülkelerinin çoğunda kişi başına düşen GSYİH’deki büyümenin en az yarısının işgücü
üretkenliğinin artmasından kaynaklandığı, OECD bölgesinde ek bir eğitim yılının ekonomik çıktı
üzerindeki uzun vadeli tahmini etkisinin genel olarak %3 ile %6 arasında olduğu ifade edilmiştir.
Benzer şekilde Türkiye’de eğitim seviyesi arttıkça ücretler, işgücüne katılım oranı artarken
yoksulluk ve suç oranları azalmaktadır (Karadeniz vd., 2007, s79-122). Literatürdeki beşeri
sermaye algısına dayalı olarak bu çalışmada hesaplanan Ortalama Okullaşma Yılı (OOY), eğitim
göstergesi ve aynı zamanda beşeri sermayenin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bu
çalışmada hesaplanan ilçelere göre OOY’nin Türkiye için en iyi beşeri sermaye göstergelerinden
biri olduğu düşünülmektedir. Bu konu ile ilgili Türkiye literatüründe Özpınar ve Koyuncu (2016),
Yeşilyurt vd. (2016), Çağlar vd. (2017), Gülel vd. (2017), Koca ve İlgün (2017) Türkiye için çeşitli
formlarda (il, cinsiyet kırılımlı ve yıl) OOY ve/veya Beklenen Okullaşma Yılı’nı (BOY)
hesaplamışlar, illere ve Türkiye ortalamasına göre karşılaştırmasını yapmışlardır. Bu çalışmanın
ilçelere göre olması sebebiyle daha ayrıntılı bilgi sağlayacağı düşünülmektedir. Türkiye’de
okullaşma yılı ile ilgili yapılan çalışmalar sınırlıdır. Bunlardan bir kısmı doğrudan okullaşma
yılına odaklanmışken diğer kısmı ise İnsani Gelişme Endeksi’ni (İGE) elde ederken Okullaşma
1371
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Yılı ile ilgili hesaplamaları sunmuştur. Söz konusu hesaplamalar Yeşilyurt ve Yeşilyurt (2017) ve
Yeşilyurt ve Yeşilyurt (2018) çalışmalarında bulunabilir. Öte yandan 1980 ve 1990’lı yıllar için
Tansel ve Güngör (1997), Güngör (2010) ve Tansel ve Güngör (2013) çalışmaları incelenebilir.
Çalışmada 25 yaş ve üzeri okullaşma yılı ile ilgili hesaplamalar, 2015 yılı 25-29 yaş grubu için
1986-1990 yılları arası doğanları, 30-34 yaş grubu için 1981-1985 doğumluları, 35-39 yaş grubu
için 1976-1980 doğumluları kapsamakta olup, okullaşma yılları büyük ölçüde 1980-2004 yılları
arası uygulanan eğitim politikalarının bir sonucudur. Türkiye’de eğitim harcamalarının ve
okullaşma oranlarının artması ile beraber, BOY’nin gelecek yıllarda hesaplanan değerlerin çok
üzerine çıkması beklenmektedir.
Çalışmanın ikinci bölümünde okullaşma yılı ile okullaşma oranı farkları ele alınmıştır. Üçüncü
bölümde 2009-2015 yılları arasında ilçeler ve cinsiyete göre okullaşma yılları hesaplanmış,
dördüncü bölümde okullaşma yılındaki gelişim ortaya konmuştur. Ayrıca çeşitli ülkelerin ortalama
okullaşma yılları ile ilçelerin okullaşma yılları karşılaştırılmıştır. Son bölümde ise sonuç ve
öneriler verilmiştir.
2.

Okullaşma Yılı ve Okullaşma Oranı

Okullaşma oranı, benzer bir kavram olan okullaşma yılından farklıdır. Okullaşma oranı, yaş
gruplarına göre öğrenim çağındaki çocuk ve gençlerin ne kadarının okula kayıtlı olduğunu içerir.
Okullaşma oranı cari yıl içinde okula devam eden öğrencilerin o yaş grubuna oranı ile
hesaplanmaktadır. Okullaşma oranına ilişkin iki adet alt başlık vardır. Brüt okullaşma oranı ile
ilgili öğrenim türündeki tüm öğrencilerin, ait olduğu öğrenim türündeki teorik yaş grubunda
bulunan toplam nüfusa bölünmesi ile elde edilmektedir. Net okullaşma oranı ise, ilgili öğrenim
türündeki teorik yaş grubunda bulunan öğrencilerin, ait olduğu öğrenim türündeki teorik yaş
grubunda bulunan toplam nüfusa bölünmesi ile bulunmaktadır (MEB, 2017. XXIII). Öte yandan
okul terkleri ve devamsızlıklar okullaşma oranını etkileyebilmektedir. Türkiye’de 12 yıllık eğitim
zorunludur. Lise ikinci sınıfa kayıtlı bir öğrencinin okula devamsızlık yapması sonucu sınıfta
kalması ve okulu terk etmesi halinde bile kişinin liseye kayıtlı olması net okullaşma oranını
olduğundan daha yüksek gösterebilir.
Okullaşma yılı ise, okul çağı dışındaki nüfusun ortalama ne kadar süre eğitim aldığını
göstermektedir. Üniversite eğitiminin ve öğrencilik hayatının tamamlandığı varsayılarak 25 yaş ve
üzeri nüfusa göre hesaplanır. Her ne kadar TÜİK Hane Halkı İşgücü İstatistiklerine göre 15 ve
üstü nüfus çalışma çağında da sayılsa bireyler, lise ve üniversite eğitimi ile işgücüne girişi 20’li
yaşların ortalarına kadar erteleyebilmektedir. Okullaşma yılı örgün eğitimi tamamen bitirdiği
varsayılan çalışma çağındaki nüfusun ortalama eğitim seviyesini vermesi anlamında önemlidir.
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Okullaşma oranı ile mevcut eğitim politikalarının okullaşma üzerine etkileri kısa vadeli olarak
ölçülebilir. Okullaşma yılı ise bugünden daha çok geçmiş yıllardaki eğitim politikalarının
sonuçlarını vermesi anlamında önemlidir. Örneğin 2015 yılında 25-29 yaş grubundaki bir kişi
1986-1990 yılları arasında doğmuştur. İlkokula ise 1992-1996 yılları arasında başlamıştır. 1998
yılında uygulamaya konan sekiz yıllık zorunlu eğitimin sonuçları, söz konusu yaş grubunda
okullaşma yılının artması olarak kendisini göstermiş olabilir. Okullaşma yılında bireyin en son
mezun olduğu okul dikkate alındığı için terk ettiği okulda gördüğü eğitim süresi dikkate
alınmamaktadır. Örneğin lise ikinci sınıfta okulu terk eden birey için eğitim süresi ve dolayısı ile
okullaşma yılı bir önceki tamamladığı eğitim seviyesi olan ortaokula kadar olan eğitim süresi
(sekiz yıl) olarak dikkate alınacaktır.
3.

Yöntem

OOY hesaplamalarında kullanılan formül ve yaklaşım UNESCO-UIS (2016)’a dayalıdır. Bu
çalışmada TÜİK’in Eğitim ve Nüfus İstatistiklerinden yararlanılarak 25 yaş ve üzeri nüfusun
eğitim seviyeleri çeşitli okul tipleri temel alınarak hesaplanmıştır. Bu okul tipleri; anaokulu,
ilköğretim, ilkokul, ortaokul ve dengi meslek orta okulu, lise ve dengi okullar, yüksekokul ve
fakülte, enstitüdür. Yeşilyurt vd. (2016)’daki gibi bu çalışmada da her bir ilde yaş grupları ve okul
tipine göre mezun oranları elde edilmiştir.
OOY’ye ilişkin tanım ve eşitlikler Barro ve Lee (2013 ve 1993); Lee ve Barro (2001) ve UNDP
(2016) temel alınarak yapılabilir. Hesaplanmada kullanılan eşitlik aşağıda verilmiştir:
𝑂𝑂𝑌 =

𝑃𝛼
(∑𝛼 ∑𝑙 𝐻𝑆𝛼𝑙 ∗𝑌𝑆𝛼𝑙 )
𝑃

9

𝛼 = 1, … . , 9 (1 = 25 − 29, 2 = 30 − 34, 3 = 35 − 39, … . , 9 = 65 𝑦𝑎ş 𝑣𝑒 ü𝑧𝑒𝑟𝑖)
𝑙 = 1, … . , 7 (1 = İ𝑙𝑘öğ𝑟𝑒𝑡𝑖𝑚, 2 = İ𝑙𝑘𝑜𝑘𝑢𝑙, 3 = 𝑂𝑟𝑡𝑎𝑜𝑘𝑢𝑙 𝑣𝑒 𝐷𝑒𝑛𝑔𝑖 𝑀𝑒𝑠𝑙𝑒𝑘 𝑂𝑟𝑡𝑎 𝑂𝑘𝑢𝑙𝑢,
4 = 𝐿𝑖𝑠𝑒 𝑣𝑒 𝐷𝑒𝑛𝑔𝑖 𝑂𝑘𝑢𝑙𝑙𝑎𝑟, 5 = 𝑌ü𝑘𝑠𝑒𝑘𝑜𝑘𝑢𝑙 𝑣𝑒 𝐹𝑎𝑘ü𝑙𝑡𝑒, 6 = 𝑌ü𝑘𝑠𝑒𝑘 𝐿𝑖𝑠𝑎𝑛𝑠 𝑣𝑒 7 = 𝐷𝑜𝑘𝑡𝑜𝑟𝑎)

Yukarıdaki eşitlikte 𝑃𝛼 ; ilgili yaş grubundaki nüfusu, 𝑃 ise 25 yaş ve üstü nüfusu göstermektedir.
Burada ağırlıklandırma yapılmasının sebebi her bir yaş grubunun her ilde farklı oranlarda
olmasıdır. Ayrıca OOY; Ortalama Okullaşma Yılı, 𝐻𝑆𝛼𝑙 ; 𝑙 eğitim düzeyine göre 𝛼 yaş grubundaki

mezunların nüfusa oranı (net okullaşma oranı), 𝑌𝑆𝛼𝑙 ; 𝑙 eğitim düzeyinin teorik eğitim yılıdır.
Her bir okul tipinin yıl olarak teorik süresi yaş ve okul kırılımına göre oranlarla çarpılarak her bir
yaş grubu için okullaşma yılı hesaplanmıştır. Son aşamada ise her bir yaş grubu için elde edilen
değerlerin ortalaması alınarak ortalama okullaşma yılı hesaplanmıştır (UNESCO-UIS, 2016).
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4.

Bulgular

4.1. Türkiye’de İlçelerin Kadın ve Erkeklerde Okullaşma Yılı

Dünya’daki pek çok ülkedeki eğilime benzer şekilde Türkiye’de de erkek ve kadınların okullaşma
yılı farklılaşmaktadır. Buna ilişkin sonuçlardan bazıları Tablo 1, Tablo 2 ve Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 1’de birinci sütun ilçede alınan ortalama eğitim süresini diğer sütunlar ise her bir yılda kaç
ilçede ilgili ortalama süre eğitim alındığını göstermektedir. Örneğin birinci satırda yer alan <1 bir
yıldan az olan eğitim süresini, 2009 ile <1’in kesişiminde bulunan 4 ise o yıl içerisinde 4 ilçede
OOY’nin 1 yılın altında olduğunu göstermektedir. Diğer hücreler de benzer şekilde hazırlanmıştır.
2015 yılına yaklaştıkça en küçük OOY değerlerinin giderek yükseldiği görülmektedir. 2009
yılında kadın nüfusu 2 yılın altında OOY’ye sahip olan 79 ilçe varken bu sayı 2015 yılında 4’e
düşmüştür. Ayrıca, 2009 yılında kadın nüfusu 8 yılın üzerinde OOY’ye sahip olan sadece 10 ilçe
varken bu sayı 2015 yılında 54’e yükselmiştir.
Tablo 1: 2009-2015 Döneminde İlçelerdeki Kadın Nüfusun OOY Dağılımı

OOY
<1
1-1.99
2-2.99
3-3.99
4-4.99
5-5.99
6-6.99
7-7.99
8-8.99
≥9.00
Toplam

2009
4
75
141
300
281
156
56
15
6
4
1038

2010
1
35
95
268
307
195
100
25
8
4
1038

YIL
2012
0
16
68
194
319
220
143
55
17
6
1038

2011
0
18
84
210
318
214
129
46
13
6
1038

2013
0
11
59
171
316
247
156
66
17
8
1051

2014
0
7
55
143
298
255
166
86
29
12
1051

2015
0
4
46
126
289
250
183
99
39
15
1051

Tablo 2 de benzer bir mantıkla hazırlanmıştır. Dikkat edilirse her bir kesişim için erkeklerde
minimum değerler genellikle daha yüksektir. 2009 yılında erkekleri 4 yılın altında OOY’ye sahip
olan 42 ilçe var iken bu sayı 2015 yılında 0 olmuştur. Ayrıca, 2009 yılında erkekleri 8 yılın
üzerinde OOY’ye sahip olan 43 ilçe var iken bu sayı 2015 yılında 376’ya yükselmiştir. Buna göre
erkekleri 8 veya daha fazla OOY sahip ilçe oranı yaklaşık %35.8’e ulaşmıştır. 2015 yılında
kadınların OOY 4 yılın altında olan 176 ilçe var iken, erkekleri 4 yılın altında OOY’ye sahip olan
ilçe hiç yoktur.
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Tablo 2: 2009-2015 Döneminde İlçelerdeki Erkek Nüfusun OOY Dağılımı

OOY
2-2.99
3-3.99
4-4.99
5-5.99
6-6.99
7-7.99
8-8.99
≥9.00
Toplam

2009
1
41
128
351
329
145
33
10
1038

2010
1
7
63
234
387
234
88
24
1038

YIL
2012
0
1
20
141
366
308
159
43
1038

2011
0
2
26
170
374
287
140
39
1038

2013
0
1
10
119
339
345
180
57
1051

2014
0
0
8
88
274
363
220
98
1051

2015
0
0
5
56
260
354
240
136
1051

Genel olarak bakıldığında da (Tablo 3) eğilim aynı gözükmektedir.
Tablo 3: 2009-2015 Döneminde İlçelerdeki OOY’nın Dağılımı
OOY
1-1.99
2-2.99
3-3.99
4-4.99
5-5.99
6-6.99
7-7.99
8-8.99
≥9.00
Toplam

2009
2
51
129
340
309
151
39
12
5
1038

2010
1
13
88
254
350
208
99
15
10
1038

YIL
2012
0
1
43
170
367
259
144
38
16
1038

2011
0
4
48
206
364
238
132
34
12
1038

2013
0
1
40
139
356
276
169
54
16
1051

2014
0
1
27
109
323
288
195
81
27
1051

2015
0
1
15
94
275
333
191
107
35
1051

Tablo 4’te ise 2009 yılında kadın ve erkeklere göre ilçelerin OOY bilgisine ilişkin çapraz çizelge
verilmiştir. Buna göre örneğin kadınlarda 1 yılın altında erkeklerde ise 2 ila 2.99 arasında OOY
sahip 1 ilçe bulunmaktadır. Veya kadınlarda ve erkeklerde 7-7.99 arasında OOY sahip 2 ilçe
bulunmaktadır. Genel olarak tüm ilçelerde erkeklerin OOY, kadınların OOY’sine eşit ya da daha
yüksektir. Hiçbir ilçede kadınların OOY, erkeklerinkinden yüksek olmamıştır.
Tablo 4: 2009 Yılında İlçelerdeki Kadın ve Erkek Nüfusun OOY Dağılımı

<1
1-1.99
2-2.99
3-3.99
4-4.99
KADIN
5-5.99
6-6.99
7-7.99
8-8.99
≥9.00
Toplam

2-2,99
1

1

3-3,99
2
34
5

41

4-4,99
1
35
72
20

128

ERKEK
5-5,99 6-6,99
6
56
206
83

351
1375

7
71
180
70
1

329

7-7,99

8-8,99

1
3
18
80
41
2

6
14
13

145

33

≥9

6
4
10

Toplam
4
75
141
300
281
156
56
15
6
4
1038

19. ULUSLARARASI EYİ SEMPOZYUMU TAM METİN BİLDİRİ KİTABI (17-20 EKİM 2018)

4.2. En Fazla ve En Az OOY’ye Sahip İlçeler

2015 yılı itibariyle OOY en yüksek ilçeler; Çankaya–Ankara (11.4), Kadıköy–İstanbul (11.2),
Beşiktaş–İstanbul (11.1), Bakırköy–İstanbul (10.5), Karşıyaka–İzmir (10.4), Çukurova–Adana
(10.3), Etimesgut–Ankara (10.3) Nilüfer–Bursa (10.2), Konyaaltı–Antalya (10.1) ve Narlıdere–
İzmir (10.0) şeklindedir. Aynı yıl itibariyle okullaşma yılı en düşük ilçeler ise Van–Bahçesaray,
(3.0), Adıyaman–Gerger, (3.5), Erzurum–Karayazı, (3.5), Erzurum–Tekman, (3.5), Malatya–
Pütürge, (3.6), Siirt–Pervari, (3.6), Van–Başkale, (3.7), Van–Çaldıran, (3.7), Diyarbakır–Çınar,
(3.7), Giresun–Çamoluk(3.8)’tur.
Kadınlarda 2015 yılı itibariyle Ankara–Çankaya (10.82), İstanbul–Beşiktaş (10.77), İstanbul–
Kadıköy (10.71), İstanbul–Bakırköy (10.08), İzmir–Karşıyaka (9.97), Adana–Çukurova (9.65),
Bursa–Nilüfer (9.62), İzmir–Güzelbahçe (9.50), İzmir–Narlıdere (9.48), Antalya–Konyaaltı (9.45)
en yüksek OOY’ye sahip ilçelerken Şanlıurfa–Akçakale (2.14), Diyarbakır–Hani (2.14),
Erzurum–Tekman (2.10), Diyarbakır–Eğil (2.10), Erzurum–Karaçoban (2.07), Diyarbakır–Çınar
(2.04), Erzurum–Karayazı (1.96), Şanlıurfa–Harran (1.78), Siirt–Pervari (1.76), Van–Bahçesaray
(1.43) en düşük OOY’ye sahip ilçelerdir.
Okullaşma yılı en düşük ilçeler Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da olmasına karşın, 2009-2015
yılları arasında en yüksek OOY artışının sağlandığı ilçeler de yine aynı bölgelerdedir. Söz konusu
dönemde Hakkâri–Çukurca OOY’nı 2.77 yıl arttırırken, Çukurca’yı Siirt–Kurtalan (2.48), Hakkâri
–Şemdinli (2.45), Ağrı–Merkez (2.43), Muş–Merkez (2.41), Hakkâri –Yüksekova (2.40), Hakkâri
–Merkez (2.40), Şanlıurfa–Ceylanpınar (2.36), Osmaniye-Toprakkale (2.34) ve Bingöl-Solhan
(2.33) izlemiştir. 2009-2015 yılları arasında kadınlarda okullaşma yılını en fazla arttıran ilçeler ise
Hakkâri–Merkez (2.52), Tunceli–Merkez (2.46), Kırıkkale–Yahşihan (2.29), Bingöl–Merkez
(2.26), Osmaniye–Toprakkale (2.25),Ankara–Gölbaşı (2.21), Kayseri–Talas (2.20), İzmir–
Güzelbahçe (2.18), Diyarbakır–Kayapınar (2.18), İstanbul-Sancaktepe (2.18) ve Ağrı-Merkez
(2.18) olarak gerçekleşmiştir.
2009-2015 yılları arasında kadınlarda okullaşma yılını en fazla arttıran ilçeler Malatya–Battalgazi
(3.52), Malatya–Yeşilyurt (2.73), Hakkâri–Merkez (2.52), Tunceli–Merkez (2.46), Kırıkkale–
Yahşihan (2.29), Bingöl–Merkez (2.26), Osmaniye–Toprakkale (2.25),Ankara–Gölbaşı (2.21),
Kayseri–Talas

(2.20),

İzmir–Güzelbahçe

(2.18),

Diyarbakır–Kayapınar

(2.18)

olarak

gerçekleşmiştir. Kadınların ortalama okullaşma yılındaki artış, söz konusu ilçelerde uygulanan
eğitim politikaları yanında ilçelerde açılan meslek yüksekokulu, fakültelerin kadın çalışan ve
öğrencilerinden de kaynaklanabilir. Ankara ve İzmir’de ilçelere yerleşen kadın memur emeklileri,
ilçelere yapılan yatırımlar sonucu çalışan kadın eğitimli personel de ortalama okullaşma yılının
artmasına katkı sağlamış olabilir.
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4.3. Diğer Dikkat Çekici Bulgular



Türkiye’ de özellikle 25-29 yaş grubunda ilçelerin okullaşma yılları birbirine
yakınsamaktadır.

Zaman içerisinde ilçelerdeki yaş gruplarının OOY değerlerinin yakınsayıp yakınsamadığı ilgi
çekici bir olgu olarak gözükmektedir. Bunu görebilmek için yaş grupları özelinde 2009’dan 2015’e
kadar değişim katsayıları hesaplanmış ve Tablo 5’te verilmiştir. Yakınsama hesaplamasında
standart sapma yerine yakınsamanın varlığını birimlerden bağımsız halde ifade eden değişim
katsayısı kullanılmıştır.
Tablo 5’te 2009-2015 yıllarına ait yaş grupları itibariyle cinsiyete göre, OOY ve değişim
katsayıları verilmiştir. Küçük yaş gruplarındaki yakınsama ileri yaş gruplarındaki yakınsamadan
daha fazladır. Yaşlı yoksulluğunun nedenlerini araştırmada olduğu gibi, bugün yaşlı kişilerin
geçmişte hangi koşullarda işgücüne katıldıklarını (Karadeniz ve Durusoy-Öztepe, 2013), nasıl bir
eğitim aldıklarını irdelemek gerekir. Söz konusu farkın nedeni, belirtilen yaş grubundaki kişilerin
çocukluk ve gençlik dönemlerinde eğitim hizmetlerine yeterince ulaşamayışı olabilir. Örneğin
2015 yılında 60 yaşında olan bir kişinin ilkokul okuduğu dönem 1962-1967 yıllarına denk
gelmektedir. Dolayısıyla o yıllarda tüm eğitim seviyelerinde okullaşma oranlarının düşüklüğü,
ileri yaş gruplarında okullaşma yıllarının düşük çıkmasına neden olabilir. Yaş grupları küçüldükçe
kadın ve erkek arasındaki okullaşma yılı farkının azalması, özellikle kız çocuklarının okullaşması
yönündeki çabaların olumlu sonuç verdiğini gösterebilir. Özellikle 1998 yılında sekiz yıllık
zorunlu eğitime geçişin 25-29 yaş grubunun okullaşma yılı üzerine olumlu etki yaptığı
söylenebilir. Yine köyden kente göç süreci ile birlikte kente göç eden ailelerin çocuklarının
geleceğini eğitimde aramaları, kamu eğitim harcamalarının artışı, okullaşma yıllarını arttırmış
olabilir. İlçeler ve yaş grupları itibariyle 25-29 yaş grubunda 2009-2015 yılları arasında değişim
katsayılarının azalması, okullaşma yıllarının ülke genelinde birbirine yakınsadığına işaret edebilir.
Tablo 5: Türkiye’de Yaş Gruplarına ve Cinsiyete Göre Değişim Katsayısı (2009,2015)

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65+

Erkek
0.1583
0.1475
0.1602
0.1746
0.1867
0.2157
0.2539
0.3064
0.4372
1377

Değişim katsayısı
Kadın
0.2318
0.2593
0.2948
0.3469
0.3762
0.4445
0.5257
0.6292
0.8152

Toplam
0.1855
0.1893
0.2095
0.2342
0.2523
0.2937
0.3479
0.4158
0.5466
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2015
25-29
0.0963
2015
30-34
0.1226
2015
35-39
0.1236
2015
40-44
0.1308
2015
45-49
0.1361
2015
50-54
0.1419
2015
55-59
0.1613
2015
60-64
0.1932
2015
65+
0.3179
Kaynak: TÜİK ADNKS’den yazarların hesaplamaları



0.1777
0.2175
0.2328
0.2422
0.2723
0.2906
0.3488
0.4307
0.6477

0.1293
0.1592
0.1660
0.1717
0.1829
0.1916
0.2254
0.2760
0.4304

2009-2015 Yılları Arasında Dünya’da OOY’lerini En Fazla Arttıran Ülkelerden Biri
Türkiye’dir.

2015 yılı itibariyle kadın ve erkeklerde en yüksek okullaşma yılına sahip ülke 14 yıl ile
Almanya iken Almanya’yı Lüksemburg (13.96) ve İsviçre (13.8) izlemektedir. En düşük
okullaşma yılına sahip ülkeler ise Burkina Faso (1.37), ve Brundi(1.9)’dir. Türkiye ise 2015
yılı itibariyle ortalama kişi başı 7.8 yıl eğitime sahiptir. Söz konusu değer Endonezya ile eşit,
İspanya(8.18)’nın ise bir miktar altındadır (Şekil 1). Türkiye 2009-2015 yılları arasında
verisine ulaşılan kırk ülke içinde kadınlarda okullaşma yılını 1.06 yıl arttıran dokuzuncu ülke,
toplam okullaşma yılını ise 0.89 yıl ile arttıran sekizinci ülke olmuştur. Çalışmanın başında da
belirtildiği gibi 25 yaş üzeri nüfusu dikkate alan 2009-2015 yılları arası okullaşma yılları
büyük ölçüde 1976-2004 arasında uygulanan eğitim politikalarının sonucudur. Türkiye’de son
yıllarda eğitime yapılan harcama ile beraber söz konusu okullaşma yıllarının daha yüksek
rakamlara ulaşacağı tahmin edilmektedir.
Tablo 6: 2009-2015 Yılları Arasında Çeşitli Ülkelerde Toplamda ve Kadınlarda OOY Değişimi

Venezuela
Litvanya
Paraguay
Portekiz
Bulgaristan
Kolombiya
Ekvador
Filistin
Türkiye
Güney
Kıbrıs
Yönetimi
Avusturya
Sırbistan
Malezya
Endonezya

Kadın OOY
Artışı (Yıl)
2.05
1.73
1.7
1.33
1.31
1.15
1.11
1.09
1.06
Rum

1.03
0.96
0.86
0.79
0.77

Toplam OOY Artışı (Yıl)
Venezuela
Litvanya
Paraguay
Portekiz
Bulgaristan
Ekvador
Kolombiya
Türkiye
Avusturya

1.99
1.69
1.38
1.25
1.24
1.06
1.01
0.89
0.82

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
Sırbistan
Belçika
Endonezya
Filistin

0.81
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0.69
0.69
0.63
0.63
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Pakistan
Belçika
İspanya
İsviçre
Çekya
Meksika
Almanya
El Salvador
Fransa
Romanya
Uruguay
Katar
Arjantin
Slovenya
Estonya
Polonya
Hollanda
Kosta Rika
ABD
İsveç
Norveç
Danimarka
Avustralya
Azerbaycan
Macaristan
Singapur

0.77
0.76
0.67
0.63
0.52
0.52
0.51
0.5
0.49
0.46
0.38
0.38
0.36
0.33
0.29
0.28
0.25
0.24
0.18
0.16
-0.08
-0.09
-0.1
-0.2
-0.22
-0.23

İspanya
Malezya
Fransa
İsviçre
Pakistan
Çekya
El Salvador
Katar
Almanya
Romanya
Meksika
Arjantin
Uruguay
Hollanda
Slovenya
ABD
Estonya
Polonya
İsveç
Kosta Rika
Avustralya
Norveç
Danimarka
Azerbaycan
Macaristan
Singapur

0.56
0.55
0.53
0.52
0.51
0.43
0.43
0.42
0.39
0.36
0.36
0.35
0.31
0.22
0.21
0.19
0.19
0.19
0.19
0.14
-0.06
-0.1
-0.14
-0.18
-0.21
-0.38

Kaynak: http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?queryid=242#’den oluşturulmuştur.

Türkiye’de 2015 yılı itibariyle 35 ilçenin ortalama okullaşma yılı Fransa, İtalya, Singapur,
Polonya, Yunanistan; 107 ilçenin ortalama okullaşma yılı Kolombiya, İspanya, Portekiz, Uruguay;
191 ilçenin okullaşma yılı ise Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Endonezya ve Türkiye
ortalamasındadır. 333 ilçe, Honduras, Guatemala; 275 ilçe Pakistan ve 94 ilçe ise Fildişi Sahili,
Bangladeş’in OOY’sine sahiptir. 15 ilçe Angola, 1 ilçe ise Brundi’nin okullaşma yılı
seviyesindedir. Tüm bunlarla birlikte Türkiye’de eğitime yapılan yatırımla okullaşma yıllarının
hızla arttığı gözlemlenmektedir.
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Şekil 1: Ülkeler İtibariyle Ortalama Okullaşma Yılları (25 Yaş ve Üzeri Kadın ve Erkek)
Burkina Faso
Burundi
Angola
Ruanda
Fildişi Sahili
Bangladeş
Pakistan
Honduras
Guatemala
Brezilya
Dominik Cumhuriyeti
Türkiye
Endonezya
Kolombiya
Zimbabve
İspanya
Paraguay
Ekvador
Meksika
Uruguay
Kosta Rika
Filistin
Portekiz
Peru
Bosna Hersek
Katar
İran (İslam Cumhuriyeti)
Güney Afrika
Singapur
İtalya
Andorra
Yunanistan
Sırbistan
Azerbeycan
Romanya
Bulgaristan
Malta
Polonya
Özbekistan
Fransa
Arjantin
Belçika
Moldova Cumhuriyeti
Macaristan
Kıbrıs
Çin, Hong Kong Özel İdari Bölgesi
Slovenya
Hollanda
İsveç
Avustralya
Finlandiya
Avusturya
Slovakya
Norveç
Gürcistan
Danimarka
Çekya
Letonya
İsrail
Litvanya
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda İngiltere
Amerika Birleşik Devletleri
Yeni Zelanda
Cayman Adaları
Estonya
İsviçre
Lüksemburg
Almanya

1.37
1.9

0

2

3.99
4.01
4.44
4.99
5.13
6.16
6.37
7.45
7.75
7.8
7.8
8.01
8.15
8.18
8.25
8.36
8.4
8.63
8.77
8.92
8.94
9.12
9.16
9.81
9.84
9.99
9.99
10.08
10.2
10.6
10.72
10.73
10.86
10.95
11.13
11.32
11.34
11.39
11.41
11.49
11.58
11.77
11.9
11.9
11.91
12.1
12.28
12.32
12.41
12.44
12.45
12.48
12.62
12.8
12.83
12.84
12.92
12.96
13.16
13.26
13.29
13.53
13.58
13.8
13.96
14.04
4

6

8

10

12

14

16

Kaynak: http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?queryid=242#’den derlenmiştir.

Şekil 2’ye göre 2015 yılı itibariyle kadınlarda en yüksek OOY Estonya iken (14.1), Estonya’yı
Almanya (13.6), Lüksemburg, (13.6), İsviçre, (13.4) ve ABD (13.3) izlemektedir. Kadınlarda en
düşük okullaşma yılına sahip ülkeler ise Burkina Faso (1) ve Brundi(1.5)’dir. Türkiye’nin kadınlar
için ortalama okullaşma yılı ise 6.9 yıl olup Endonezya (7.3) ve Guatemala (6.3) yıl arasındadır.
Öte yandan 2015 yılı itibariyle okullaşma yılı 9 yıl ve üzerinde olan 15 ilçenin, Malta, Romanya,
Azerbaycan, Yunanistan, İtalya, Portekiz; okullaşma yılı 8-8.99 olan 39 ilçenin İspanya, Meksika,
Peru; okullaşma yılı 7-7.99 olan 99 ilçenin Endonezya, Brezilya, Bosna Hersek; okullaşma yılı 66.99 olan 183 ilçenin ise eğitim seviyeleri Türkiye, Honduras ortalamasındadır. 289 ilçenin kadın
okullaşma yılı ise Bangladeş seviyesindedir.
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Şekil 2: Ülkeler İtibariyle Ortalama Okullaşma Yılları (25 Yaş ve Üzeri Kadın)
Burkina Faso
Burundi
Angola
Ruanda
Fildişi Sahili
Pakistan
Bangladeş
Honduras
Guatemala
Türkiye
Endonezya
Zimbabve
Brezilya
Bosna Hersek
Dominik Cumhuriyeti
İspanya
Kolombiya
Meksika
Paraguay
Ekvador
Filistin
Peru
Kosta Rika
Uruguay
Portekiz
Singapur
İran (İslam Cumhuriyeti)
Güney Afrika
İtalya
Andorra
Sırbistan
Yunanistan
Azerbeycan
Romanya
Malta
Bulgaristan
Katar
Fransa
Özbekistan
Belçika
Polonya
Çin, Hong Kong Özel İdari Bölgesi
Macaristan
Mold ova Cumhuriyeti
Arjantin
Slovenya
Hollanda
Avusturya
Slovakya
Avustralya
İsveç
Norveç
Finlandiya
Çekya
Gürcistan
Danimarka
İsrail
Litvanya
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda…
Yeni Zelanda
Letonya
Amerika Birleşik Devletleri
İsviçre
Lüksemburg
Almanya
Estonya

1,0
1,5

3,1
3,5
3,7
3,7
4,4

0,0

5,0

6,2
6,3
6,9
7,3
7,5
7,7
7,9
8,0
8,0
8,1
8,2
8,2
8,3
8,6
8,6
8,8
8,9
9,0
9,7
9,7
9,8
9,9
10,2
10,2
10,3
10,5
10,5
10,8
11,0
11,1
11,1
11,2
11,3
11,3
11,5
11,6
11,6
11,6
11,8
11,8
12,1
12,3
12,3
12,4
12,5
12,6
12,6
12,7
12,7
12,9
13,0
13,1
13,2
13,2
13,3
13,4
13,6
13,6
14,1
10,0

15,0

Kaynak: http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?queryid=242#’den derlenmiştir.
5.

Sonuç

Bu çalışmada, 2009-2015 yılları arasında TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt İstatistiklerinden elde
edilen sonuçlara göre ilçelerin okullaşma yılı hesaplanmıştır. Türkiye’de 2015 yılı itibariyle en
fazla okullaşma yılına sahip ilçeler; Ankara–Çankaya (11.4), İstanbul–Kadıköy (11.2), İstanbul–
Beşiktaş (11.1), İstanbul–Bakırköy (10,5), İzmir–Karşıyaka (10.4), Adana–Çukurova (10,3),
Ankara–Etimesgut

(10.3)

Bursa–Nilüfer

(10.2)

Antalya–Konyaaltı

(10.1),

İzmir–

Narlıdere(10.0)’dir. Aynı yıl itibariyle okullaşma yılı en düşük ilçeler ise Van–Bahçesaray (3.0),
Adıyaman–Gerger (3.5), Erzurum–Karayazı (3.5), Erzurum–Tekman (3.5), Malatya–Pütürge
(3.6), Siirt–Pervari (3.6), Van–Başkale (3.7), Van–Çaldıran (3.7), Diyarbakır–Çınar (3,7),
Giresun–Çamoluk(3.8)’tur. Söz konusu dönemde Hakkâri–Çukurca OOY’nı 2.77 yıl arttırıken,
1381
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Çukurca’yı Siirt–Kurtalan (2.48), Hakkâri –Şemdinli (2.45), Ağrı–Merkez (2.43), Muş–Merkez
(2.41), Hakkâri –Yüksekova (2.40), Hakkâri –Merkez (2.40), Şanlıurfa–Ceylanpınar (2.36),
Osmaniye-Toprakkale (2.34) ve Bingöl-Solhan (2.33) izlemiştir. Türkiye, 2009-2015 yılları
arasında okullaşma yılını en fazla arttıran ülkelerden bir tanesi olmuştur. 25 yaş üzeri okullaşma
yılının büyük ölçüde 2004’e kadar izlenen eğitim politikalarının sonucu olduğu söylenebilir.
2004’ten bu yana eğitim harcamaları ve öğretmen sayısındaki artış ile beraber gelecek yıllarda
beklenen okullaşma yılının da artacağı ve Türkiye’yi gelişmiş ülkeler seviyesine çıkaracağı
beklenebilir.
2009-2015 yılları arasında özellikle 25-29 yaş grubunda okullaşma yıllarının birbirine yakınsadığı
söylenebilir. Okullaşma yılındaki başarının gelecek yıllarda da devam edeceği öngörülse de
ekonomik kalkınma için eğitimin niteliğini arttırmanın da en az okullaşma yılını arttırmak kadar
önemli olduğu göz ardı edilmemelidir.
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Türkiye’de Çeşitli Kurum ve Kuruluşlara Güvenin Karşılaştırmalı Analizi
Bilge SERDARER KUZU1
Selay GİRAY YAKUT2
Fatma URFALIOĞLU3
Özet

Toplumsal barış ve huzur için halkın birbirine, devlete ve kurumlarına olan güveni önem
teşkil etmektedir. Bu sebeple bu çalışmada, içlerinde Türkiye’nin de yer aldığı 55 ülkenin
çeşitli kurumlara duyulan güven açısından benzer gruplara ayrılması amaçlanmıştır.
Amaçlardan bir diğeri de farklı kümeleme algoritmaları kullanarak oluşan küme yapılarını,
Türkiye’nin yerini ve birlikte yer aldığı ülkeleri incelemektir. Çalışmada 2010-2014
yıllarında yapılan Dünya Değerler Araştırması (World Values Survey Wave 6, 2018)’na
ait veriler kullanılmıştır. Analizlere 55 ülke ve 18 değişken dâhil edilmiştir. Veri analizinde
ülkeleri homojen gruplara ayırmak için hiyerarşik, hiyerarşik olmayan kümeleme
yöntemleri ve veri madenciliği tekniklerinden olan k-medoids algoritması, değişken
sayısını azaltmak için de faktör analizi kullanılmıştır. Çeşitli kümeleme analizi
uygulamaları sonucunda Türkiye’nin içinde bulunduğu kümenin diğer kümelere göre
polise karşı güven ortalamasının yüksek olduğu, siyasi partilere ve basına karşı ise güven
ortalamasının düşük olduğu temel bulgusuna ulaşılmıştır. Farklı tekniklerle uygulanan 5
kümeleme analizinde Türkiye ile 3 veya daha fazla aynı kümede görülen, benzer özelliklere
sahip ülkeler Avustralya, Estonya, Hong Kong, Fas ve Yeni Zelanda olmuştur. Bu 6
ülkenin oluşturduğu kümenin ortalamaları incelendiğinde şu sonuçlar elde edilmiştir: Bu
ülkeler; en fazla güvenilen kurumların üniversiteler, polis ve mahkemeler; en az güvenilen
kurumların ise siyasi partiler, basın-yayın organları ve işçi sendikaları olması yönünden
benzer özelliklere sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Uygulamalı istatistik, çok değişkenli analiz, kamu kurumlarına güven
JEL Sınıflaması: C38, C12

Comparative Analysis of the Trust to Various Institutions and Organizations in Turkey
Abstract

For social peace and tranquility, the trust of the people towards each other, the state and
the institutions is important. Therefore, this study aimed to separate 55 countries including
Turkey to similar groups in terms of confidence to various institutions. Another aim is to
examine the cluster structures, place of Turkey and the countries in the same group by
using various clustering algorithms. World Values Survey (Wave 6), which was conducted
in 2010-2014, was used in the study. The analysis included 55 countries and 18 variables.
In data analysis, k-medoids algorithm, which is one of the data mining techniques and also
hierarchical and non-hierarchical clustering methods were used to separate countries into
homogenous groups and factor analysis was used to decrease the number of variables. As
a result of the various clustering analysis applications it was concluded that the confidence
average of the group in which Turkey is located towards police to other groups and that
confidence average towards political parties and press compared are low. In 5 clustering
analysis applied by different techniques countries observed in 3 or more same groups with
Turkey, having similar characteristics were Australia, Estonia, Hong Kong, Morocco and
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New Zealand. When the averages of the cluster consisting of these 6 countries were
examined, the following results are obtained: These countries have similar characteristics
such that; the most trusted institutions are universities, police and courts; the least trusted
institutions are political parties, media and labor unions.
Keywords: Applied statistics, multivariate analysis, trust in public institutions
JEL Classification: C38, C12

1. Giriş

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte özellikle gelişmiş ülkelerde sanayi toplumundan bilgi
toplumuna doğru bir geçiş söz konusudur. Bu durumda sanayi toplumunun temel üretim faktörü
olan fiziki ve mali sermaye yerini bilgi toplumunda ön planda olan beşeri ve sosyal sermayeye
bırakmıştır. Sosyal sermaye, bir ülkedeki kişi ve kurumlar arası güvene dayalı ilişkilerin niteliği
ve niceliğini temsil eder ve ülkenin ekonomik, sosyal, siyasal başarısı ile de yakından ilişkilidir.
Bu nedenle de küresel rekabette başarılı olmanın yolu insana ve sosyal değerlere yatırım yaparak
sosyal sermayeyi büyütmekten geçmektedir (Karagül & Dündar, 2006, s. 62). Sosyal sermaye de
diğer sermaye türleri gibi varlığı ile üretkenliği tetikler. Belli bir amaç doğrultusunda insanların
veya kurumların bir araya gelerek başarılı olmalarını mümkün kılar (Coleman, 1988). Böyle
işbirliklerin temel yapıtaşı güven duygusudur ve sosyal sermaye toplumda hâkim olan güven
duygusundan ileri gelen bir yetidir. Sosyal sermaye, tarihsel alışkanlıklar, gelenek veya din gibi
kültürel mekanizmalar aracılığıyla yaratılır ve bir sonraki nesle aktarılır. Ekonomistlere göre
sosyal gruplar kişisel çıkarlar temelinde kurulur. Bu bakış açısıyla işbirliği organizasyonlarının
kurulabilmesi için güven ön şartının yerini kişisel çıkarlar almaktadır. Fakat en etkin ve başarılı
organizasyonlar karşılıklı güven için ortak etik değerlere, daha önceden yerleşmiş ahlaki
uzlaşmaya sahip topluluklarda ortaya çıkar. Ayrıca güvenin eksik olduğu işbirliği gruplarında
düzenin sağlanabilmesi için ekonomistlerin işlem maliyeti diye adlandırdıkları sözleşmeler ve
yasal düzenlemeler ortaya çıkmaktadır. Diğer bir deyişle toplumdaki yaygın güvensizlik bütün
ekonomik aktivitelere bir tür vergi olarak eklenir (Fukuyama, 1998, s. 23, 37, 38). Yukarıda
özetlendiği gibi güven, sosyal sermayenin önemli bir alt boyutu olarak değerlendirilmektedir.
Bir ülkenin vatandaşları ile hükümet arasında güvenin kurulması yüksek standartlarda bir kamu
yönetimi sistemi için ön şarttır. Güvenin olmadığı toplumlarda vatandaşlar mevcut sistemle daha
kolay çatışabilmektedir. Bu durum, önce vatandaşların siyasi sisteme karşı yabancılaşmasına
sonra da demokratik katılımdan uzaklaşmasına yol açar ve devletin milli hedefler belirlemekten
uzak, ortak aidiyet duygusunu besleyemeyen politikalar üretmesine sebep olur. Uzun süren
güvensizlik ortamının oluşturduğu boşluklar da devletin başarısının sorgulanmasına ve alternatif
yönetim sistemlerine eğilimi arttırır (Can, 2015, s. 262).
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Güven çok geniş boyutlu bir kavramdır ve sosyoloji, psikoloji, politik bilim, ekonomi, antropoloji,
tarih ve yönetim gibi sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinin çalışma konusu olmuştur
(Paşamehmetoğlu, 2010). Birçok disiplinin ortak noktası olduğu için de güven kavramı, farklı
bakış açılarıyla tanımlanmıştır. Ekonomistler, güveni hesaplanabilen kurumsal bir olgu olarak
görme eğilimindedirler. Psikologlar güveni, güvenenlerin ve güvenilir kişilerin özelliklerini baz
alarak tanımlar. Sosyologlar ise güveni insanlar veya kurumlar arasındaki ilişkilerin temelinde yer
alan özellikler ile açıklamaya çalışır (Rousseau, Sitkin, Burt, & Camerer, 1998). Güvenin sözlük
anlamını ise Türk Dil Kurumu şöyle açıklamaktadır: “Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma
ve bağlanma duygusu, itimat” (2018). Bu kadar fazla güven tanımının arasında yaygın olarak
kabul edileni Eric Uslaner’in güven için geliştirdiği tipolojidir (Erdoğan, 2018).
Uslaner, üç tür güven olduğunu savunmaktadır. Birincisi günlük deneyimlerimize ve karşı taraf
hakkında edindiğimiz bilgilere dayanan stratejik güvendir. Bu tanım çerçevesinde birbirini
tanımayan iki kişinin birbirine güven duyması için hiçbir dayanağı yoktur. Fakat bu iki kişi de risk
alarak karşı tarafın güvenilebilir olduğunu varsayarsa bir işbirliği ortaya çıkabilir. Bu yüzden
stratejik güven kişilerarası işbirliğin temelini oluşturur. İkinci tür güven ise ahlaki ya da
genelleştirilmiş güvendir. Ahlaki güven, toplum tarafından güvenilir olarak algılanmak için nasıl
davranılması gerektiğini belirler. Stratejik güven sadece tanıdığımız kişiler ile ilgili olduğu için
varlığı ya da yokluğu daha küçük çapta sonuçlar doğurur. Ahlaki güven ise toplumsal bağlılığın
ve işbirliğin temeli olduğu için stratejik güvene göre daha önemlidir. Ahlaki güvenin yüksek
olduğu uluslarda daha açık ekonomi, daha yüksek ekonomik büyüme oranı, daha iyi işleyen bir
hükümet, daha az yoksulluk olma olasılığı da yüksektir. Üçüncü tür güven ise bireylerin kurumlara
duyduğu güvendir. Hükümetin ekonomide, savaşta, barışta, toplum düzeni sağlamadaki başarıları
özellikle de kamu kurumlarına duyulan güveni etkilemektedir (Uslaner, 2003; Erdoğan, 2018).
2. Literatür

Örselli ve Sipahi (2016) “Türkiye'de Vatandaşların Kamu Kurumlarına Güveni” isimli
çalışmalarında 26 ilde 2000 kişiye anket uygulayarak çeşitli kamu kuruluşlarına duyulan güven
derecesini ortaya koymaya çalışmışlardır. Kullanılan ankette Dünya Değerler Araştırması’nda
“kurumlara duyulan güven” sorusunda yer alan kurum ve kuruluşlara benzer kurumlara yer
verilmiş ve ayrıca ÖSYM gibi sadece Türkiye’ye özgü kurumlar da eklenmiştir. Sonuç olarak; en
çok güven duyulan ilk üç kurumun Cumhurbaşkanı, Ordu-Silahlı Kuvvetler, Diyanet ve en az
güven duyulan son üç kurumun üç muhalefet partisi olduğu tespit edilmiştir.
Akgün (2001) “Türkiye’de Siyasal Güven: Nedenleri ve Sonuçları” isimli çalışmasında 1997
yılına ait Dünya Değerler Araştırması verilerini kullanarak vatandaşların siyasal topluma,
demokratik rejime ve rejim performansına yönelik güven düzeyini incelemiş ve daha sonra siyasal
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güveni etkileyen değişkenleri tespit etmeye çalışmıştır. Sonuç olarak vatandaşların siyasal topluma
ve rejime güven duyarken rejim performansından memnun olmadıkları; siyasal güveni etkileyen
en önemli değişkenin siyasal kurum performansı olduğu tespit edilmiştir.
Şahin ve Kara (2016) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Duyulan Güveni Etkileyen Faktörler
Üzerine Nicel Bir İnceleme” isimli çalışmalarında sosyal, ekonomik, kültürel ve demografik
değişkenler ile Türkiye’de önde gelen kamu kurumlarına duyulan güveni açıklamaya
çalışmışlardır. Dünya Değerler Araştırması’nın 2015’te yayınlanan verilerini kullanarak regresyon
analizi uygulamışlardır. Analizler sonucunda erkeklerin kadınlara göre, gençlerin ileri yaştakilere
göre, eğitim seviyesi yüksek olanların düşük olanlara göre kurumlara daha fazla güvendikleri
tespit edilmiştir. Politikaya önem verme ile sadece siyasi partilere ve basına duyulan güven
arasında pozitif, diğer değişkenler ile arasında ise negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Dini
hayata önem verme değişkeni ile basın hariç tüm kurumlara duyulan güven arasında ise pozitif
yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Can (2015) ,“Türkiye'de Toplumsal ve Kamusal Güvenin İnşası” isimli makalesinde, yüksek
standartlarda bir toplumsal düzen ve dayanışmanın inşası için devlete duyulan güvenin yüksek
olması gerektiğine dikkat çekmektedir. Devlete olan güvenin arttırılması için adil, tutarlı,
özgürlükçü ve ilerlemeye yönelik politikaların geliştirilmesinin zorunlu olduğu yazar tarafından
vurgulanmaktadır. Bu politikaların geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için ise seçimlerin
adil ve özgür yapılması, yönetim anlayışının şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine dayanması,
yargının bağımsız olması, hukukun üstünlüğü ilkesinin korunması gibi şartlar öne sürülmektedir.
İlgili literatür incelendiğinde güven duygusuyla ilgili yapılan çalışmaların sadece belirli bir ülke
ya da kurumla sınırlı kaldığı, ülkeler arası bir araştırmanın olmadığı görülmüştür. Bu sebeple
güven duyulan kurumlar açısından ülkelerin incelenmesi, gruplanması ve Türkiye’nin yerinin
incelenmesi amaçlanmıştır.
3. Çalışmanın Amacı ve Kapsamı

İnsanoğlu var olduğundan bu yana yaşadığı ortama, birlikte yaşadığı varlıklara gerek güvenlik
sebebiyle gerekse sosyal sebeplerle güven duyma ihtiyacı hissetmiştir. Zaman ilerledikçe ve sosyal
çevre genişledikçe de güven duyulması gereken kişi ve kurumlar artmıştır; okul, hastane, güvenlik
güçleri gibi. Toplumsal barış ve huzur için halkın birbirine, devlete ve kurumlarına olan güveni
önem teşkil etmektedir. Bu sebeple bu çalışmada, içlerinde Türkiye’nin de yer aldığı 55 ülkenin
çeşitli kurumlara duyulan güven açısından benzer gruplara ayrılması amaçlanmıştır. Amaçlardan
bir diğeri de farklı kümeleme algoritmaları kullanarak oluşan küme yapılarını, Türkiye’nin yerini
ve birlikte yer aldığı ülkeleri incelemektir.
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Çalışmada veri seti olarak 2010-2014 yılları arasında yapılan Dünya Değerler Araştırması’nın
verileri kullanılmıştır. Türkiye’de veri toplama yılı 2011’dir (World Values Survey Wave 6, 2018).
Vatandaşlar tarafından duyulan güven düzeyleri incelenen değişkenler şunlardır: Din adamları,
ordu, basın-yayın organları, televizyon, işçi sendikaları, polis, mahkemeler, başkent hükümeti,
siyasi partiler, meclis, sivil kuruluşlar, üniversiteler, büyük şirketler, bankalar, çevreci örgütler,
kadın hakları örgütleri, yardım ve hayır işleri örgütleri, Birleşmiş Milletler. Veri analizinde paket
programlardan SPSS ve R Studio kullanılmıştır.
4. Metodoloji

Kümeleme Analizi gözlemleri, incelenen değişkenler açısından benzerliklerine göre gruplara
ayırmayı amaçlayan çok değişkenli bir analiz yöntemidir. Analiz sonunda aynı grupta yer alan
gözlemlerin olabildiğince birbirine benzer olmaları beklenirken farklı grupta yer alanların
olabildiğince birbirinden farklı olmaları beklenir (Tatlıdil, 1992, s. 252). Kümeleme analizinin en
temel varsayımı ölçme hatası olmaması ve anakütlenin iyi temsil edilmesidir. Diğer çok değişkenli
analizlere göre çok katı varsayımları olmadığı için birçok alanda sıklıkla kullanılmaktadır.
Kümeleme Analizinde aynı kümede yer alacak gözlemler belirlenirken uzaklık ya da yakınlık
matrisinden yararlanılır. Bu yüzden ilk aşama uygun uzaklık ölçüsü ile uzaklık matrisinin
hesaplanmasıdır. Daha sonra kümeleme yöntemi ve tekniği belirlenir. Kümeleme Analizinde
hiyerarşik ve hiyerarşik olmayan olmak üzere yaygın olarak kullanılan iki farklı yöntem vardır.
Örneklem sayısı nispeten küçük olduğunda ve ön bilgi olarak küme sayısının bilinmediği
durumlarda hiyerarşik yöntemler kullanılır. Küme sayısının bilindiği durumlarda ise hiyerarşik
olmayan yöntemler kullanılır (Çokluk, Şekercioğlu, & Büyüköztürk, 2016, s. 138).
Hiyerarşik yöntemler uygulama aşamaları sebebiyle ayrıştırıcı ve birleştirici olmak üzere ikiye
ayrılır. Ayrıştırıcı yöntemlerde tüm gözlemler tek bir küme kabul edilir ve en farklı gözlemden
başlanarak her gözlem bir küme oluşturana kadar gözlemler kümelere ayrılır. Birleştirici
yöntemlerde ise tam tersi olarak her gözlem bir küme kabul edilerek başlanır ve en yakın
olanlardan başlanarak tüm gözlemler tek küme altında toplanana kadar gözlemler birleştirilir
(Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010, s. 529). Hiyerarşik yöntemlerin başlıca teknikleri
şunlardır: Tek Bağlantı, Tam Bağlantı, Ortalama Bağlantı, Ward Tekniği. Bu çalışmada da
kullanılan Ward Tekniği küme içi hata kareler toplamanı en küçük yapmaya çalışır ve böylelikle
küme içi benzerliğin de en yüksek düzeyde olması sağlanır (Alpar, 2017, s. 317).
Hiyerarşik olmayan yöntemlerden en sık kullanılanları k-Ortalamalar ve En Çok Olabilirlik
tekniğidir. Çalışmada kullanılan k-Ortalamalar tekniğinde “k” küme sayısını temsil etmektedir.
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Küme sayısı kadar gözlem küme merkezi kabul edilir ve diğer gözlemler ortalaması kendine en
yakın olan kümeye atanır (Tatlıdil, 1992, s. 259).
Kümeleme Analizinde küme sayısının belirlenmesi önemli bir adımdır. Uygulamalarda en sık
kullanılan küme sayısı belirleme yaklaşımı 𝑘 = √𝑛/2 (k: küme sayısı, n: örneklem hacmi)
şeklindedir (Turanlı, Özden, & Türedi, 2006).
Analizlerde kullanılan diğer bir yöntem olan k-medoid metodu da küme sayısının araştırmacı
tarafından belirlendiği hiyerarşik kümeleme yöntemlerindendir. Bu yöntem ham veri seti olmadan
benzemezlik matrisi ile de uygulanabilmesi ve aykırı değerlere karşı daha az duyarlı olması
sebebiyle diğer kümeleme yöntemlerine göre avantajlıdır. En yaygın kullanılan k-medoid
algoritması Kaufmann ve Rousseeuw (1987) tarafından geliştirilen Partitioning Around Medoids
(PAM) algoritmasıdır. PAM algoritması temelde iki adımdan oluşmaktadır. İlk adımda rastgele k
tane temsilci nesne seçilerek ilk kümelenmeler elde edilir. İkinci adım ise tüm nesneler sırayla
medoid olarak denenir. PAM algoritması, her bir nesne ve onun referans noktası olan medoid
arasındaki benzemezlik ölçüleri toplamını küçültme esasına dayanır. Kümeleme işlemlerinin
kalitesi de bu benzemezlik ölçülerinin ortalaması karşılaştırılarak yapılmaktadır (Kaufmann &
Rousseeuw, 1987). PAM algoritması hata kareleri toplamına dayanarak çalışan diğer metotlardan
daha kararlı sonuçlar vermektedir. Ayrıca aykırı değerlere karşı daha az duyarlıdır ve başlangıçta
küme merkezi olarak kabul edilen nesnelerin kümeleme üzerinde etkisi yoktur. Fakat her bir
medoid değişikliğinde işlem karmaşıklığı 𝑘. (𝑛 − 𝑘)2 kadar olduğundan küçük örneklemler için
önerilmektedir (Koldere Akın, 2008).
5. Bulgular ve Tartışma

Çalışmaya dâhil edilen 55 ülkenin kümeleme analizlerine geçmeden önce aykırı gözlem
incelemesi yapılmıştır. Bunun için Mahalanobis uzaklığı hesaplanarak ki-kare dağılımıyla
karşılaştırılmış ve aykırı gözlem olmadığı tespit edilmiştir. Daha sonra incelenen değişkenlerin
ortalamaları ile Türkiye’ye ait değerler karşılaştırılmıştır.
Tablo 1: Güven Puanlarının Dünya Ortalaması ile Türkiye’nin Karşılaştırması
Dünya
Ortalaması

Türkiye

Din adamları

2,82

2,97

Ordu

2,80

3,09

Basın, yayın organları

2,34

2,30

TV

2,44

2,38

İşçi sendikaları

2,25

2,33

Polis

2,60

3,00

Mahkemeler

2,54

2,85

Kurumlar
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Başkentinizdeki hükümet

2,40

2,65

Siyasi partiler

2,05

2,20

Meclis

2,22

2,56

Sivil kuruluşlar

2,40

2,61

Üniversiteler

2,85

2,82

Büyük şirketler

2,47

2,49

Bankalar

2,55

2,25

Çevreci örgütler

2,62

2,51

Kadın hakları örgütleri

2,61

2,65

Yardım ve hayır işleri örgütleri

2,67

2,57

Birleşmiş Milletler

2,36

2,28

Dünya ortalamasına bakıldığında en fazla güvenilen kurumların üniversiteler, din adamları ve
ordu; en az güvenilenlerin ise siyasi partiler, meclis ve işçi sendikaları olduğu görülmektedir.
Ülkemizde ise en çok güven duyulan kurumların ordu, polis ve din adamları; en az güven
duyulanların ise siyasi partiler, bankalar, Birleşmiş Milletler olduğu tespit edilmiştir. Dünya
Değerler Araştırmasının 5. dalga (2005-2009) raporuna bakıldığında Türkiye’de araştırmaya
katılanların %65,6’sının (dünya ortalaması %22,2) orduya tamamen güvendiği görülmektedir
(World Values Survey Wave 5, 2018). Çalışmada verilerinin de kullanıldığı 6. dalga (2010-2014)
raporuna bakıldığında ise bu değer Türkiye için %43,5 ve dünya ortalaması %24,8’dir (World
Values Survey Wave 6, 2018). Yani dünya genelinde orduya tamamen güvenenlerin oranı artarken
Türkiye’de ciddi oranda azalma meydana gelmiştir. Ayrıca dünya ortalamasına göre Türkiye’de
daha fazla güvenilen kurumların din adamları, ordu, işçi sendikaları, polis, mahkemeler, hükümet,
siyasi partiler, meclis, sivil kuruluşlar, üniversiteler, büyük şirketler ve kadın hakları örgütleri
olduğu tespit edilmiştir.
Çalışmaya konu olan 18 değişken ile 55 ülkenin kümelenmesi için çeşitli kümeleme yöntemlerine
başvurulmuştur. Küme sayısı bilinmediğinden ilk önce hiyerarşik kümeleme yöntemlerinden
Ward tekniği kullanılmıştır. Bu teknik küme içi hata kareler toplamını en küçük yapmaya çalışarak
küme içi homojenliği maksimize etmeyi amaçlar. Kümeleme analizi uzaklık ölçüleri temel
alınarak yapıldığı için birim farklılıklarına karşı duyarlıdır. Bu yüzden analizler standartlaştırılmış
değişkenler ile uygulanmıştır. Küme sayısını veren formüllerden en sık kullanılanı ve küçük
örneklemler için önerileni, k küme sayısı, n gözlem sayısı olmak üzere 𝑘 = √𝑛/2’dir (Alpar,
2017, s. 306). Bu formül ve dendrogram göz önünde bulundurularak küme sayısının 6 olmasına
karar verilmiştir. Ward tekniği ile elde edilen dendrogram Şekil 1’deki gibidir. Ülkelerin küme
üyeliklerine Tablo 2’de yer verilmiştir.

1390

19. ULUSLARARASI EYİ SEMPOZYUMU TAM METİN BİLDİRİ KİTABI (17-20 EKİM 2018)

Şekil 1: Hiyerarşik Kümeleme Sonucu Oluşan Dendrogram

Tablo 2: Ward Tekniğine Göre Oluşan Kümeler
Küme 1

Cezayir, Filistin, Irak, Libya, Yemen, Ürdün, Tunus

Küme 2

Azerbaycan, Avustralya, Belarus, Tayvan, Kıbrıs, Estonya, Hong Kong,
Japonya, Kazakistan, Güney Kore, Kırgızistan, Fas, Yeni Zelanda, Ruanda,
Güney Afrika, Zimbabve, İsveç, Tayland, Türkiye

Küme 3

Arjantin, Ermenistan, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Gürcistan, Lübnan,
Meksika, Pakistan, Peru, Polonya, Romanya, Rusya, Slovenya, Trinidad ve
Tobago, Ukrayna, ABD

Küme 4

Şili, Almanya, Hollanda, İspanya, Uruguay

Küme 5

Çin, Gana, Hindistan, Malezya, Filipinler, Singapur

Küme 6

Özbekistan

Görüldüğü gibi birinci küme 7, ikinci küme 19, üçüncü küme 17, dördüncü küme 5, beşinci küme
6 ve altıncı küme 1 elemandan oluşmaktadır. Özbekistan aykırı gözlem olmamasına rağmen tek
başına küme oluşturmaktadır. Küme ortalamalarını karşılaştırmak ve değişkenlerin anlamlılığını
test etmek için ANOVA kullanılmıştır.
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Tablo 3: Ward Tekniği Küme Ortalamaları ve ANOVA Sonuçları
Değişkenler

Küme 1 Küme 2 Küme 3 Küme 4 Küme 5 Küme 6

ANOVA F
Değeri

p

Din adamları, dini liderler

2,96

2,71

2,92

2,19

3,17

3,30

3.67

.007

Ordu

2,76

2,85

2,70

2,49

3,11

3,73

4.99

.001

Basın, yayın organları

2,05

2,40

2,19

2,33

2,80

3,27

23.40

.000

Televizyon

2,23

2,52

2,25

2,36

2,89

3,40

20.26

.000

İşçi sendikaları

2,02

2,38

1,99

2,23

2,71

3,14

30.14

.000

Polis

2,70

2,74

2,24

2,71

2,81

3,37

11.81

.000

Mahkemeler

2,56

2,73

2,16

2,46

2,91

3,40

17.18

.000

Başkentinizdeki hükümet

2,20

2,55

2,11

2,26

2,85

3,73

17.43

.000

Siyasi partiler

1,62

2,20

1,83

1,96

2,60

3,30

29.01

.000

Meclis

1,80

2,41

1,92

2,20

2,79

3,59

36.89

.000

Sivil kuruluşlar

2,18

2,58

2,11

2,23

2,86

3,50

24.50

.000

Üniversiteler

2,59

2,91

2,77

2,88

3,11

3,45

10.05

.000

Büyük şirketler

2,21

2,58

2,37

2,21

2,80

3,13

25.71

.000

Bankalar

2,40

2,70

2,36

2,10

3,08

3,24

19.67

.000

Çevreci örgütler

2,26

2,67

2,54

2,66

2,93

3,27

15.18

.000

Kadın hakları örgütleri

2,14

2,67

2,54

2,67

2,97

3,43

17.97

.000

Yardım ve hayır işleri
örgütleri

2,50

2,69

2,57

2,74

2,92

3,22

5.01

.001

Birleşmiş Milletler

1,63

2,51

2,30

2,39

2,73

3,38

40.92

.000

Tablo 3’te görüldüğü gibi tüm değişkenler açısından küme ortalamaları birbirinden
farklıdır(p<0,05). Özbekistan’ın tek başına oluşturduğu altıncı küme tüm değişkenler açısından
ortalamaları en düşük yani duyulan güvenin en yüksek olduğu kümedir. Altıncı küme hariç
tutulduğunda analize alınan tüm kurumlara en fazla güvenilen ülkelerin bulunduğu küme beşinci
kümedir. Türkiye’nin de içinde bulunduğu ikinci kümede en çok güven duyulan kurumların
üniversiteler, ordu ve polis; en az güven duyulanların ise siyasi partiler, işçi sendikaları ve basınyayın organları olduğu tespit edilmiştir.
Hiyerarşik olmayan bir kümeleme yöntemi ile uygulama yapıldığında küme yapılarının değişip
değişmediğini görmek amacıyla aynı veri setine ikinci olarak k-ortalamalar tekniği uygulanmıştır.
Küme sayısı Ward tekniğinde olduğu gibi 6 kabul edilmiştir.
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Tablo 4: K-Ortalamalar Tekniği ile Oluşan Kümeler
Küme 1

Özbekistan

Küme 2

Cezayir, Ermenistan, Gürcistan, Irak, Ürdün, Libya, Pakistan, ABD

Küme 3

Arjantin, Filistin, Lübnan, Peru, Romanya, Rusya, Slovenya, İspanya, Tunus,
Ukrayna, Yemen

Küme 4

Azerbaycan, Avustralya, Belarus, Kıbrıs, Estonya, Almanya, Hong Kong,
Japonya, Kazakistan, Güney Kore, Kırgızistan, Fas, Hollanda, Yeni Zelanda,
Ruanda, Güney Afrika, İsveç, Türkiye

Küme 5

Çin, Gana, Hindistan, Malezya, Filipinler, Singapur, Zimbabve, Tayland,

Küme 6

Brezilya, Şili, Tayvan, Kolombiya, Ekvador, Meksika, Polonya, Trinidad ve
Tobago, Uruguay

Ward tekniğinde olduğu gibi Özbekistan yine tek başına bir küme oluşturmaktadır. Oluşan
kümelerin eleman sayıları sırasıyla 1, 8, 11, 18, 8 ve 9’dur. Türkiye’nin bulunduğu kümeleri
karşılaştırılacak olursak; Ward tekniğiyle Türkiye ile aynı kümede olan Tayvan’ın bu defa altıncı
kümeye dâhil olduğu ve Ward tekniği ile dördüncü kümede yer alan Almanya ve Hollanda’nın
Türkiye ile aynı kümeye dâhil olduğu görülmektedir. Oluşan kümelerin değişken ortalamalarını
karşılaştırmak için ANOVA uygulanmıştır.
Tablo 5: K-Ortalamalar Tekniği Küme Ortalamaları ve ANOVA Sonuçları
Değişkenler

Küme
1

Küme
2

Küme
3

Küme
4

Küme
5

Küme
6

ANOVA F
Değeri

p

Din adamları, dini liderler

3,30

3,15

2,68

2,57

3,19

2,83

3.709

.006

Ordu

3,73

3,08

2,47

2,84

3,04

2,58

12.525

.000

Basın, yayın organları

3,27

2,12

2,13

2,41

2,69

2,25

16.343

.000

Televizyon

3,40

2,27

2,22

2,52

2,79

2,29

17.164

.000

İşçi sendikaları

3,14

2,05

1,96

2,36

2,63

2,11

23.149

.000

Polis

3,37

2,59

2,30

2,78

2,74

2,40

7.067

.000

Mahkemeler

3,40

2,53

2,14

2,74

2,89

2,24

20.178

.000

Başkentinizdeki hükümet

3,73

2,25

1,98

2,54

2,76

2,28

19.001

.000

Siyasi partiler

3,30

1,79

1,74

2,18

2,51

1,86

21.467

.000

Meclis

3,59

1,93

1,86

2,42

2,70

1,97

30.155

.000

Sivil kuruluşlar

3,50

2,29

2,06

2,56

2,79

2,11

24.027

.000

Üniversiteler

3,45

2,63

2,67

2,88

3,13

2,92

17.515

.000

Büyük şirketler

3,13

2,31

2,20

2,51

2,80

2,49

26.612

.000

Bankalar

3,24

2,49

2,19

2,57

3,07

2,47

17.315

.000

Çevreci örgütler

3,27

2,37

2,40

2,62

2,90

2,75

18.834

.000

Kadın hakları örgütleri

3,43

2,33

2,32

2,62

2,93

2,80

22.234

.000

Yardım ve hayır işleri
örgütleri

3,22

2,56

2,46

2,64

2,91

2,79

8.635

.000

Birleşmiş Milletler

3,38

1,97

2,08

2,49

2,71

2,40

13.225

.000
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Tablo 5’te görüldüğü gibi yine kurumlara duyulan güvenin en yüksek olduğu küme Özbekistan’ın
tek başına oluşturduğu kümedir. Birinci küme hariç tutulduğunda ise kurumlara en fazla güvenen
ülkelerin bulunduğu küme beşinci kümedir. Ward tekniği ile yapılan analizin sonuçlarıyla
karşılaştırıldığında en yüksek güvenin olduğu kümede yer alan ülkelerin benzer olduğu
görülmektedir. Türkiye’nin de bulunduğu dördüncü küme tüm kümeler arasında polise en fazla
güvenen kümedir. Ayrıca bu kümede en fazla güvenilen kurumlar üniversiteler, ordu ve polis; en
az güvenilenler ise siyasi partiler, işçi sendikaları ve basın-yayın organlarıdır. Bu bulgular Ward
tekniği ile elde edilen bulgular ile örtüşmektedir. Ayrıca ANOVA sonucunda yine bütün
değişkenlerin kümelerdeki ortalamaları farkı istatistiksel olarak anlamlı (p<0,05) bulunmuştur.
Çok değişkenli analizlerde genel olarak değişken sayısının yaklaşık 20 katı kadar gözlem olması
önerilmektedir. Bu sebeple faktör analizi ile değişken azaltarak hiyerarşik ve hiyerarşik olmayan
kümeleme teknikleri bir daha uygulanmıştır. Faktör analizi değişken azaltmada ve bağımlılık
yapısını ortadan kaldırmada sıklıkla kullanılan çok değişkenli bir analiz tekniğidir. Veri setinin
faktör analizi için yeterli olup olmadığı Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett küresellik testleri
ile sınanabilir. KMO değeri 1’e yaklaştıkça mükemmel, 0,50’nin altında ise kabul edilemez bir
veriyi işaret etmektedir. En az 0,60 olması istenir (Tavşancıl, 2010, s. 50). Bartlett küresellik testi
sonucu ise ne kadar yüksekse anlamlı çıkma olasılığı da o kadar artar. Testin anlamlı olması için
p değerinin 0,05’ten küçük olması gerekmektedir (Tavşancıl, 2010; Gürbüz & Şahin, 2015, s. 303).
Tablo 6: Faktör Analizi Uygunluk İncelemesi
KMO ve Bartlett Testi Sonuçları
Kaiser-Meyer-Olkin
Örneklem Yeterliliği Ölçüsü
Bartlett Küresellik Ki-Kare Değeri
Testi
sd
p

,849
1229,348
153
,000

Tablo 6’ da görüldüğü gibi KMO değeri verilerin faktör analizine uygun olduğunu
göstermektedir(0,849>0,60). Bartlett Testi sonucu anlamlılık düzeyi 0,05’ten küçük (p<0,05)
olduğu için verilerin dağılımının da faktör analizine uygun olduğu söylenebilir.
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Tablo 7: Faktör Analizi Sonuçları
Başlangıç Değerleri
Faktör
Özdeğer

Açıklanan
Varyans %

Döndürme Sonucu Oluşan Değerler

Kümülatif %

Özdeğer

Açıklanan
Varyans %

Kümülatif %

1

10.530

58.501

58.501

6.047

33.596

33.596

2

2.138

11.880

70.381

4.574

25.412

59.007

3

1.372

7.624

78.005

3.018

16.769

75.777

4

1.161

6.451

84.456

1.562

8.680

84.456

5

.577

3.203

87.660

6

.514

2.858

90.518

7

.460

2.553

93.071

8

.303

1.685

94.756

9

.244

1.357

96.113

10

.171

.948

97.061

11

.123

.686

97.747

12

.113

.629

98.376

13

.086

.479

98.855

14

.077

.430

99.285

15

.050

.280

99.565

16

.032

.179

99.744

17

.027

.152

99.896

18

.019

.104

100.000

Faktör analizinde önemli faktör sayısına karar vermek için hem özdeğerlere hem de açıklanan
varyansa bakılır. Önemli kabul edilen faktörlerin özdeğerleri 1’den büyük olmalıdır ve toplam
açıklanan varyans en az %66 olmalıdır. Tablo 7 incelendiğinde döndürme sonucunda oluşan
faktörlerden birinci faktörün özdeğerinin 6,047, ikinci faktörün 4,574, üçüncü faktörün 3,018,
dördüncü faktörün 1,562 olduğu görülmektedir. Bundan sonraki 14 faktörün özdeğeri 1’den küçük
olduğu için faktör sayısı 4 olarak kabul edilmiştir. Ayrıca bu dört faktör ile toplam açıklanan
varyansın %84,456 olduğu görülmektedir. Yaklaşık % 15,50’lik bir bilgi kaybı ile 18 değişken 4
faktöre indirgenerek faktör skorları yeni değişken olarak kaydedilmiş ve kümeleme analizleri
tekrarlanmıştır.
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Tablo 8: Değişkenlerin Faktörlere Dağılımı
Faktör 1

Basın-yayın organları, TV, işçi sendikaları, başkent hükümeti, siyasi partiler, meclis, sivil
kuruluşlar, bankalar

Faktör 2

Üniversiteler, büyük şirketler, çevreci örgütler, kadın hakları örgütleri, yardım ve hayır
kuruluşları, Birleşmiş Milletler

Faktör 3

Ordu, polis, mahkemeler

Faktör 4

Din adamları ve dini liderler

Değişkenlerin faktörlere dağılımı tablo 8’de görülmektedir. Elde edilen faktör skorları ile küme
sayısı 6 olacak şekilde Ward tekniği uygulandığında oluşan dendrogram ve kümeler ise aşağıdaki
gibidir.
Şekil 2: Faktör Skorları ile Ward Tekniği Sonucu Oluşan Dendrogram

1396

19. ULUSLARARASI EYİ SEMPOZYUMU TAM METİN BİLDİRİ KİTABI (17-20 EKİM 2018)

Tablo 9: Faktör Skorları ile Uygulanan Ward Tekniği Sonucu Oluşan Kümeler
Küme 1

Cezayir, Azerbaycan, Filistin, Japonya, Kazakistan, Kırgızistan, Lübnan,
Rusya, Ruanda, Güney Afrika, Ukrayna

Küme 2

Arjantin, Almanya, Hollanda, Peru, Slovenya, İspanya, İsveç, Uruguay

Küme 3

Avustralya, Estonya, Hong Kong, Ürdün, Libya, Yeni Zelanda, Tunus, Türkiye,
ABD

Küme 4

Ermenistan, Ekvador, Gürcistan, Irak, Fas, Pakistan, Romanya, Yemen

Küme 5

Brezilya, Belarus, Şili, Tayvan, Kolombiya, Kıbrıs, Güney Kore, Meksika,
Polonya, Zimbabve, Tayland, Trinidad ve Tobago

Küme 6

Çin, Gana, Hindistan, Malezya, Filipinler, Singapur, Özbekistan

Faktör skorları ile yapılan Ward tekniği ile kümeleme sonucunda Özbekistan’ın tek başına küme
oluşturmadığı görülmektedir. Avusturya, Estonya, Hong Kong ve Yeni Zelanda Türkiye ile yine
aynı kümede yer almaktadır.
Tablo 10: Faktör Skorları ile Yapılan Ward Tekniği Küme Ortalamaları ve ANOVA Sonuçları
Değişkenler

Küme
1

Küme
2

Küme
3

Küme
4

Küme
5

Küme
6

ANOVA F
Değeri

p

Din adamları, dini liderler

2,64

2,27

2,66

3,36

2,90

3,19

9.527

.000

Ordu

2,71

2,36

3,00

2,92

2,73

3,20

10.783

.000

Basın, yayın organları

2,43

2,23

2,13

2,16

2,30

2,87

15.798

.000

Televizyon

2,56

2,29

2,25

2,30

2,38

2,96

13.987

.000

İşçi sendikaları

2,29

2,10

2,17

2,01

2,23

2,77

10.409

.000

Polis

2,49

2,50

2,99

2,35

2,46

2,89

7.992

.000

Mahkemeler

2,46

2,36

2,81

2,28

2,45

2,98

6.371

.000

Başkentinizdeki hükümet

2,44

2,19

2,35

2,22

2,37

2,98

5.971

.000

Siyasi partiler

2,16

1,92

1,85

1,84

1,96

2,70

10.108

.000

Meclis

2,31

2,12

2,09

1,96

2,10

2,91

8.445

.000

Sivil kuruluşlar

2,45

2,11

2,48

2,12

2,33

2,95

10.005

.000

Üniversiteler

2,66

2,89

2,82

2,71

2,96

3,16

9.245

.000

Büyük şirketler

2,41

2,26

2,40

2,35

2,57

2,85

10.858

.000

Bankalar

2,49

2,18

2,52

2,45

2,62

3,10

10.290

.000

Çevreci örgütler

2,43

2,61

2,53

2,42

2,77

2,98

13.694

.000

Kadın hakları örgütleri

2,42

2,58

2,47

2,43

2,78

3,03

10.193

.000

Yardım ve hayır işleri
örgütleri

2,46

2,60

2,66

2,56

2,81

2,96

8.252

.000

Birleşmiş Milletler

2,26

2,36

2,22

2,09

2,49

2,83

5.088

.001

Değişken ortalamaları açısından en düşük değerlere yani en yüksek güvene sahip kümenin
Özbekistan’ın da yer aldığı altıncı küme olduğu tablo 10’da görülmektedir. Türkiye’nin de
bulunduğu üçüncü kümede en çok güven duyulan kurumların ordu, polis ve üniversiteler olduğu,
en az güven duyulanların ise siyasi partiler, basın-yayın organları, işçi sendikaları olduğu tespit
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edilmiştir. Ayrıca tüm kümeler arasında polislere en çok; televizyona ve basın-yayın organlarına
en az güvenen küme de üçüncü kümedir. Türkiye ile birlikte yer alan ülkelerde değişiklik olduğu
halde genel küme ortalamasında en yüksek ve en düşük değerleri alan değişkenler değişmemiştir.
ANOVA sonucunda ise bütün değişkenlerin kümelerdeki ortalamaları farkı istatistiksel olarak
anlamlı (p<0,05) bulunmuştur.
Faktör skorları ile yapılan k-ortalamalar tekniği sonucu oluşan kümeler ise aşağıdaki gibidir.
Tablo 11: Faktör Skorları ile Uygulanan K-Ortalamalar Sonucu Oluşan Kümeler
Küme 1

Gana, Hindistan, Malezya, Filipinler, Singapur, Zimbabve, Tayland, Özbekistan

Küme 2

Azerbaycan, Çin, Filistin, Japonya, Kazakistan, Güney Kore, Kırgızistan,
Lübnan, Hollanda, Ruanda, Güney Afrika, İsveç,

Küme 3

Ermenistan, Pakistan

Küme 4

Avustralya, Tayvan, Kıbrıs, Estonya, Almanya, Hong Kong, Yeni Zelanda,
İspanya, Uruguay

Küme 5

Cezayir, Irak, Ürdün, Libya, Fas, Tunus, Türkiye, ABD

Küme 6

Arjantin, Brezilya, Belarus, Şili, Kolombiya, Ekvador, Gürcistan, Meksika,
Peru, Polonya, Romanya, Rusya, Slovenya, Trinidad ve Tobago, Ukrayna,
Yemen

Faktör skorları ile uygulanan k-ortalamalar sonucu tek başına küme oluşturan bir ülkenin olmadığı
görülmektedir. Ürdün, Libya, Tunus ve ABD’nin faktör skorları ile yapılan Ward tekniği
sonucunda da Türkiye ile aynı kümede yer aldığı; standartlaştırılmış değişken değerleri ile yapılan
k-ortalamalar sonucu ise sadece Fas’ın Türkiye ile aynı kümede yer aldığı tespit edilmiştir.
Standartlaştırılmış değişken değerleriyle yapılan k-ortalamalar sonucunda Cezayir, Irak, Ürdün,
Libya ve ABD aynı kümede yer almaktayken faktör skorları ile k-ortalamalar uygulandığında
Ermenistan, Pakistan ve Gürcistan bu kümeden ayrılmış ve Türkiye aynı kümeye dâhil olmuştur.
Kümelenme sonuçlarının anlamlılığı için ANOVA uygulanmış ve değişken ortalamaları
karşılaştırılmıştır.
Tablo 12: Faktör Skorları ile Yapılan K-Ortalamalar Tekniği Küme Ortalamaları ve ANOVA
Sonuçları
Değişkenler

Küme
1

Küme
2

Küme
3

Küme
4

Küme
5

Küme
6

ANOVA F
Değeri

p

Din adamları, dini liderler

3,35

2,42

3,54

2,44

2,97

2,90

10.924

.000

Ordu

3,09

2,73

3,33

2,73

2,99

2,59

5.689

.000

Basın, yayın organları

2,74

2,49

2,20

2,26

2,15

2,18

10.528

.000

Televizyon

2,86

2,60

2,34

2,35

2,27

2,26

11.825

.000

İşçi sendikaları

2,68

2,38

2,05

2,30

2,08

2,02

12.897

.000

Polis

2,80

2,64

1,98

2,86

2,86

2,27

14.920

.000

Mahkemeler

2,94

2,66

2,23

2,70

2,71

2,12

19.416

.000

Başkentinizdeki hükümet

2,81

2,57

2,20

2,39

2,30

2,13

5.829

.000
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Siyasi partiler

2,53

2,30

2,02

2,03

1,75

1,80

11.802

.000

Meclis

2,75

2,47

1,98

2,28

1,96

1,91

11.963

.000

Sivil kuruluşlar

2,86

2,52

2,19

2,46

2,35

2,09

10.253

.000

Üniversiteler

3,17

2,77

2,63

3,01

2,67

2,79

11.849

.000

Büyük şirketler

2,85

2,49

2,36

2,45

2,33

2,36

9.116

.000

Bankalar

3,09

2,60

2,68

2,50

2,45

2,30

11.257

.000

Çevreci örgütler

2,94

2,53

2,30

2,75

2,39

2,59

10.469

.000

Kadın hakları örgütleri

2,99

2,52

2,29

2,75

2,33

2,59

8.866

.000

Yardım ve hayır işleri
örgütleri

2,96

2,51

2,39

2,85

2,58

2,62

9.316

.000

Birleşmiş Milletler

2,78

2,44

2,20

2,48

1,85

2,31

9.572

.000

Tablo 12 incelendiğinde Türkiye’nin de içinde bulunduğu beşinci kümenin basın-yayın organları,
siyasi partiler, büyük şirketler ve Birleşmiş Milletlere en az güvenen, polise ise en çok güvenen
küme olduğu görülmektedir. Ayrıca bu kümede en çok güven duyulan kurumların ordu, din
adamları ve polis; en az güven duyulan kurumların ise siyasi partiler, Birleşmiş Milletler ve işçi
sendikaları olduğu tespit edilmiştir.
Son olarak kümeleme işlemi için veri madenciliği yöntemlerinden olan k-medoid uygulanmıştır.
K-medoids yönteminin en yaygın kullanılan algoritması Partitioning Around Medoids (PAM)’dir.
PAM algoritması işlem karmaşıklığı sebebiyle küçük örneklemler (50-60) için önerilmektedir
(Kaufmann & Rousseeuw, 1987). K-medoids algoritmasında küme sayısını belirlemek için yaygın
olarak silhouette indeksi kullanılmaktadır. Bu indeks değerinin en az 0,50 olması önerilmektedir
(Medoid Partitioning). Faktör skorları ile PAM algoritması uygulandığında silhouette indeksinin
yaklaşık 0,40 ile en yüksek değerini küme sayısı 10 olduğunda aldığı tespit edilmiştir. Bu yüzden
PAM algoritması küme sayısı 10 kabul edilerek uygulanmıştır.
Tablo 13: PAM Algoritması Sonucu Oluşan Kümeler
Küme 1

Cezayir, Azerbaycan, Filistin, Lübnan, Tunus, Yemen

Küme 2

Arjantin, Ekvador, Meksika, Peru, Trinidad ve Tobago, Ukrayna

Küme 3

Avustralya, Ürdün, Libya, ABD

Küme 4

Ermenistan, Hindistan, Fas, Pakistan,

Küme 5

Brezilya, Belarus, Şili, Kıbrıs, Estonya, Gürcistan, Irak, Güney Kore,
Polonya, Romanya, Rusya, Tayland

Küme 6

Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Malezya, Ruanda, Singapur, Güney Afrika

Küme 7

Tayvan, Kolombiya, Gana, Filipinler, Zimbabve

Küme 8

Almanya, Japonya, Hollanda, Slovenya, İspanya, İsveç, Uruguay

Küme 9

Hong Kong, Yeni Zelanda, Türkiye

Küme 10

Özbekistan
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Tablo 13 incelendiğinde standartlaştırılmış değişken değerleri ile yapılan kümeleme analizi
sonuçlarında olduğu gibi Özbekistan’ın tek başına bir küme oluşturduğu görülmektedir. Türkiye
ile küme oluşturan Hong Kong ve Yeni Zelanda, faktör skorları ile uygulanan k-ortalamalar tekniği
hariç diğer tekniklerde aynı kümede yer almaktaydı. Ayrıca küme yapılarını incelemek ve
ortalamalarını karşılaştırmak için ANOVA uygulanmıştır.
Tablo14: PAM ile Elde Edilen Küme Ortalamaları ve ANOVA Sonuçları
Değişkenler

Küme
1

Küme
2

Küme
3

Küme
4

Küme
5

Küme
6

Küme
7

Küme
8

Küme
9

Küme
10

Din adamları, dini
liderler

2,75

2,92

2,66

3,54

2,89

2,75

3,32

2,07

2,67

3,30

Ordu

2,64

2,45

3,15

3,28

2,82

2,88

2,79

2,50

2,91

3,73

Basın, yayın
organları

2,11

2,24

2,05

2,47

2,29

2,65

2,44

2,33

2,27

3,27

Televizyon

2,28

2,29

2,12

2,55

2,41

2,74

2,58

2,38

2,39

İşçi sendikaları

2,06

1,96

2,07

2,28

2,21

2,58

2,40

2,21

Polis

2,53

2,09

3,02

2,35

2,52

2,71

2,61

Mahkemeler

2,39

1,10

2,79

2,51

2,49

2,75

Başkentinizdeki
hükümet

2,26

2,16

2,27

2,37

2,27

Siyasi partiler

1,84

1,84

1,70

2,09

Meclis

1,10

1,94

1,94

Sivil kuruluşlar

2,22

1,98

Üniversiteler

2,58

Büyük şirketler

ANOVA F
Değeri

p

8.166

.000

7.919

.000

5.573

.000

3,40

5.314

.000

2,31

3,14

5.015

.000

2,70

3,04

3,37

7.686

.000

2,54

2,61

2,94

3,40

5.070

.000

2,85

2,48

2,23

2,61

3,73

5.507

.000

1,91

2,62

2,14

1,99

2,13

3,30

9.495

.000

2,24

2,08

2,75

2,30

2,20

2,45

3,59

6.862

.000

2,43

2,42

2,37

2,76

2,52

2,23

2,59

3,50

5.663

.000

2,88

2,71

2,83

2,86

2,85

3,08

2,88

2,95

3,45

3.708

.002

2,24

2,35

2,35

2,48

2,43

2,67

2,83

2,31

2,51

3,13

8.202

.000

Bankalar

2,35

2,30

2,46

2,83

2,51

2,82

2,89

2,26

2,62

3,24

4.656

.000

Çevreci örgütler

2,23

2,60

2,46

2,57

2,65

2,69

2,94

2,59

2,67

3,27

7.659

.000

Kadın hakları
örgütleri

2,14

2,60

2,45

2,58

2,64

2,72

2,99

2,56

2,64

3,43

7.652

.000

Yardım ve hayır
işleri örgütleri

2,37

2,62

2,69

2,62

2,69

2,70

3,04

2,53

2,71

3,22

5.823

.000

Birleşmiş Milletler

1,72

2,36

2,08

2,28

2,40

2,63

2,64

2,43

2,48

3,38

8.502

.000

Küme ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel anlamlılığı için yapılan ANOVA sonucu anlamlı
(p<0,05) bulunmuştur. Elde edilen tüm kümeler incelenen tüm değişkenler açısından birbirinden
farklıdır. Türkiye’nin bulunduğu dokuzuncu kümenin değişken ortalamaları incelendiğinde en çok
güven duyulan kurumların polis, üniversiteler ve ordu; en az güven duyulan kurumların ise siyasi
partiler, basın-yayın organları ve işçi sendikaları olduğu tespit edilmiştir. Bir elemandan oluşan
onuncu küme göz ardı edildiğinde polis, ordu ve mahkemelere en çok güvenen küme dokuzuncu
kümedir.
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6. Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar

Sonuç olarak uygulanan 5 farklı kümeleme analizinde Türkiye ile 3 veya daha fazla kez aynı
kümede görülen, benzer özelliklere sahip ülkeler şunlardır: Avustralya, Estonya, Hong Kong, Fas,
Yeni Zelanda. Türkiye ile bu ülkelerin en fazla üniversitelere, polise ve mahkemelere; en az siyasi
partilere, basın-yayın organlarına ve işçi sendikalarına güvenmeleri yönünden benzer özelliklere
sahip oldukları tespit edilmiştir. Uygulanan kümeleme analizlerin ikisinde (k-ortalamalar ve faktör
skorları ile k-ortalamalar) Türkiye’nin polise en fazla güven duyan kümede yer alması dikkat
çekmiştir. Benzer şekilde ülkemizin televizyon ve basın-yayın organlarına en az güvenen (faktör
skorlarıyla uygulanan Ward tekniği) kümede yer aldığı saptanmıştır. Çeşitli kümeleme analizi
uygulamalarında Türkiye’nin içinde bulunduğu kümenin yapısal özellikleri incelendiğinde en çok
güven duyulan kurumların ordu ve polis olduğu, en az güven duyulan kurumların ise siyasi partiler
olduğu görülmüştür. Ayrıca aykırı değer olmadığı halde yapılan analizlerin üçünde Özbekistan’ın
tek başına bir küme oluşturması ve diğer kümelere göre en yüksek değişken ortalamalarına sahip
olması dikkat çeken bulgular arasındadır. Araştırmada veri seti olarak sadece Dünya Değerler
Araştırması’nn son verilerinin (Wave 6) kullanılması çalışmanın kısıtlarındandır. Bu konuda
çalışma yapmak isteyen araştırmacılara, daha eski veri setlerini de kullanarak yıllara göre küme
yapılarının nasıl değiştiğini incelemeleri önerilmektedir.
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Türkiye’deki İşletmelerin İstihdam Artışını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Özlem YORULMAZ1
Selay GİRAY YAKUT2
Melis ESENYEL İÇEN3
Özet

Bu çalışmanın amacı; ülke ekonomisinin gelişimine ve büyümesine katkıda bulunan
"istihdam artışı"nı etkileyen faktörlerin ve engellerin incelenmesidir. Çalışma
kapsamında Dünya Bankası’nın düzenlediği 2015 yılı İşletme Anketlerinden
faydalanılmış; Türkiye’de faaliyet gösteren 6006 işletme üzerinden değerlendirmeler
gerçekleştir. Analiz süresince, ilgili ankette yer alan 2012 ve 2014 yılı çalışan sayıları
verilerinden hareketle istihdam artışları hesaplanmış ve bu artışlar kategorik veriye
dönüştürülmüştür. Elde edilen bu kategorik değişken ile yöneticilerin cinsiyeti, eğitim
düzeyi, işletmenin yer aldığı sektör, işletmenin yaşı, büyüklüğü, işletmelerin
karşılaştıkları engeller arasındaki etkileşim incelenmiştir. Çalışmada Çoklu Uyum
Analizi'nden faydalanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, kuruluşu 5 yıl ve altında olan
işletmelerin karşılaştıkları en önemli engellerin; finansmana erişim, gayri resmi
sektördeki rakiplerin uygulamaları, 16 yıl ve üstü işletmelerde politik istikrarsızlık ve
yetersiz eğitimli işgücü, 5-15 yıllık işletmelerde ise vergi yönetimidir. Perakende sektörü
ile ülkeye erişim engeli arasında ilişki görülmüştür. Üretim sektörü, vergi oranları, vergi
yönetimi ve yöneticinin eğitim düzeyinin ilkokul (mezunu) olması kategorilerinin yakın
mesafede olduğu dikkat çekmiştir. İş mevzuatı, ulaşım, yetersiz eğitimli işgücü, gümrük
ve ticaret düzenlemeleri, yöneticinin eğitim düzeyinin lise olması kategorileri benzer
konumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dünya Bankası İşletme Anketi, Uyum Analizi
JEL Sınıflaması: C1, C39

Examining The Factors Affecting The Employment Increase of Enterprises In Turkey
Abstract

Increases in employment contribute to the development and the growth of countries. In
this study, dynamics and obstacles, as well as other factors that affect employment
increase have been analyzed using World Bank Enterprise Survey (2015) for 6006
enterprises that are operating in Turkey.
With reference to knowledge in this survey, the increases in the number of employees
between the years of 2012 and 2014 were calculated. These increases were transformed
into a categorical variable. The relationship between this categorical variable with the
gender of executives, educational level of executives, the industry that enterprise belongs
to, the age of the enterprise, the size of enterprise and obstacles were investigated.
Multiple correspondence analysis was used in the analysis. According to the findings,
establishments' with 5 years or less the most important obstacles which they face are
access to finance and practices of competitors in the informal sector. The most important
obstacles which enterprises over 16 years and above face are political instability and
poorly trained workforce.
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3
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5-15 years old enterprises' the most important obstacle is tax management. "Retail
sector" and "country access barrier" are related. "Production sector", "tax rates", " tax
management", "top manager's level of education: primary school" categories are similar
positioned. On the other hand "top manager's level of education: high school", "business
legislation", "transportation", " poorly trained workforce" and " customs and trade
regulations" categories' positions are close together.
Keywords: World Bank Enterprises Survey, Logistic Regression, Correspondence Analysis
JEL Classification: C1, C39

1.Giriş
Büyümenin işletmeler için doğal bir olgu olduğu söylenebilir. Canlılarda olduğu gibi; işletmeler
de yapısı gereği doğar, büyür ve ölür (Kadrizade, 1986). Pazar payını arttırmak, nüfus ile birlikte
artan talepleri karşılamak vb. işletmeleri büyümeye sevk eden nedenlerdendir. Bununla beraber
büyüme ve büyüklük arasındaki yapısal farklılığa da dikkat çekmek gerekmektedir. Büyüklük,
işletmenin belli bir dönemde hali hazırdaki yapısını ifade eden bir göstergedir. Büyüme ise, iki
farklı dönemde büyüklükte meydana gelen değişmedir. İşletmelerin büyüklüğünü ölçmek için en
çok kullanılan göstergeler; üretim miktarı, çalışan sayısı, aktif hacmi, satış hacmi, yıllık net kar,
öz sermayedir (İskenderoğlu, 2008).
Külahçı (1988) ve Alpuan vd., (1993)’e göre;
· Kaynakların miktarının artması
· Çalışan sayısının artması
· Çalışanlara belirli bir süre içerisinde ödenen ücret ve aylıkların toplamının artması
· Kullanılan enerji miktarının artması
· Satışlar, aktifler, harcamalar, brüt kar ve yatırımların artması
· Faaliyetlerin ve fonksiyonların genişliği ve sayılarının artması
· Ürünler ve ürün hattı sayısının artması
· Organizasyona bağlı birimlerin sayısı ve uzmanlaşma derecesinin artması
· Sermaye miktarının artması
· İşletmede kullanılan makine ve tezgahların sayısının artması
· Kullanılan yerlerin hacminin artması
İşletmenin başarısı için klasik ölçümler, çalışan sayısı veya kar, ciro ve yatırım getirisi gibi finansal
performansa dayalıdır (Barkham vd., 1996; Forsaith ve Hall, 2000). İşletmelerin başarılı
sayılabilmeleri için kar veya ciro artışı ve / veya çalışan sayısında artış sağlaması gerekir. Bu
çalışmada işletmelerde büyümeyi ölçmek amacıyla Dünya Bankası’nın düzenlediği 2015 yılı
İşletme Anketine dayalı istihdam verileri kullanılmıştır.
Büyüklük, yaş, sektör, yasal yapı, coğrafi bölge, pazar büyüklüğü, ürün çeşitliliği ve
makroekonomik faktörler işletmelerin büyümesinde etkili olan faktörlerden bazılarıdır (Jovanovic,
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1982; Evans, 1987a; Yasuda, 2005; Geroski, 2002; Cooney ve Malinen (2004); Coad, 2007). Bu
çalışmada işletmenin büyümesinde etkili olduğu düşünülen işletmenin yaşı, büyüklüğü, sektör,
yöneticinin cinsiyeti ve eğitim düzeyi değişkenleri analiz edilmiştir.
2. Literatür
İşletmelerin performansını ve/veya büyümesini olumlu ve olumsuz yönde etkileyen faktörlere
yönelik literatürde çok fazla çalışma bulunmaktadır. Yöneticilerin cinsiyetine göre işletmelerin
performanslarını karşılaştıran çalışmalar, kadınların yönettiği işletmelerin büyük çoğunluğunun
erkeklerin yönettiği işletmelerden daha küçük olma eğiliminde olduğunu göstermektedir (E.
Fischer, 1992; Fischer vd., 1993; Fairlie ve Robb, 2009; Singh vd., 2001; Watson, 2002; Harrison
ve Mason, 2007). Literatür taramasında kadınlar ve erkekler tarafından yönetilen işletmeler
arasında finansal performans ve işletmenin büyümesi açısından istatistiksel olarak önemli
farklılıkların bulunmadığını gösteren çalışmalara da rastlanmıştır (Johnsen ve McMahon, 2005).
Literatürde işletmenin büyüklüğünün ve yaşının, işletmelerin büyüme oranları üzerinde etkili
olduğunu öne süren çalışmalar da mevcuttur. Dunne, Roberts ve Samuelson (1989), Evans (1987a,
1987b) işletmenin büyüklüğü ve yaşı arttıkça, büyüme oranlarının azaldığını saptayan
çalışmalardan bazılarıdır. Jovanovic (1982), Cooley ve Quadrini (2001), Klette ve Kortum (2004)
çalışmalarında ise bu ilişkiyi açıklayabilecek yapısal modeller geliştirilmiştir.
İşletmelerin büyümesi önündeki engellerle ilgili ise literatürde pek çok çalışma bulunmaktadır.
Levy (1993) Sri Lanka'daki deri endüstrisi ve Tanzanya'daki inşaat ve mobilya endüstrisi üzerine
yaptığı çalışmasında finansmana erişim, finansal olmayan girdiler ve yüksek maliyetin
işletmelerin büyümesi üzerindeki üç ana engel olduğunu tespit etmiştir. Bu sonuç finansal
kısıtların işletmelerin büyümesinde en önemli engeller olduğunu göstermiştir. Chavis, Klapper ve
Love (2010), 2006-2009 Dünya Bankası İşletme Anketi'ni kullandıkları çalışmalarında, incelenen
firmaların yüzde 31'inin finansmana erişimin en önemli engel olarak görüldüğünü ortaya
koymuştur. Ayrıca işletmenin yaşı ve finansmana erişimi arasındaki ilişkiyi ele alarak yeni
işletmelerin banka finansmanı yerine gayri resmi finansmana daha fazla bağımlı olduklarını
göstermişlerdir. Beck, Demirgüç-Kunt ve Maksimovic (2005) finansal, yasal ve yolsuzluk ile ilgili
sorunların, işletmenin büyümesini negatif etkilediğini saptamışlardır. Ayrıca bu sorunların
büyüme üzerindeki etkisinin, işletmenin büyüklüğüne bağlı olduğunu ve küçük işletmelerin daha
çok etkilendiği bulgusuna da ulaşmışlardır. Şeker, Paulo ve Correa (2010) Dünya Bankası İşletme
Anketi verilerini kullandıkları çalışmalarında öncelikle Türkiye’deki işletmelerde büyüme,
işletmenin büyüklüğü ve yaşı arasında ilişki olup olmadığını incelemişlerdir. Elde edilen bulgular
işletmelerin büyüme oranlarında düzensizlikler olduğunu göstermiştir. Bunu yanı sıra yatırımların
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işletmenin büyümesinde etkili olup olmadığı da araştırılmış ve finansmana erişimde problem
yaşamayan işletmelerin büyüme oranlarının arttığı sonucuna varılmıştır.
3. Araştırma
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerin, istihdam artışı ile yöneticilerin
eğitim düzeyi, işletmenin yer aldığı sektör, işletmenin yaşı, büyüklüğü ve işletmelerin
karşılaştıkları engeller arasındaki etkileşimin irdelenmesidir. Amaç doğrultusunda, Türkiye’de
faaliyet gösteren 6006 işletmeye uygulanan ve Dünya Bankası tarafından düzenlenen 2015 yılı
İşletme Anket verileri kullanılmıştır. İşletmelerdeki istihdam değişimi, ankette yer alan 2012 ve
2014 yılı çalışan sayıları bilgisinden hareketle hesaplanmış ve bu artışlar kategorik veriye
dönüştürülmüştür. Buna göre istihdam değişimi “artış olması (3)”, “sabit kalması (2)”, “azalması
(1)” şeklinde üç kategori ile değerlendirilmiştir. İşletmelerin yaşı anketin yapıldığı yıldan
işletmelerin kuruluş yılının çıkarılması ile elde edilmiştir ve “1-5 yıllık (1)”, “6-15 yıllık (2)”, “16
yıl ve üstü (3)” şeklinde üç kategorili hale getirilmiştir. İşletmelerin büyüklüğü çalışan sayılarına
göre “mikro (5’ten az)”, “küçük (5-19 arası)”, “orta (20-99 arası)” ve “büyük (100 ve üzeri)”
şeklinde dört kategori ile gösterilmiştir. Yöneticilerin eğitim düzeyi “ilköğretim (1)”, “lise (2)”,
“lisans

(3)”ve “lisansüstü (4)” şeklinde dört kategori ile ifade edilmiştir. İşletmelerin

karşılaştıkları en önemli 15 engel ise şu şekilde sıralanmıştır: Finansmana erişim, ülkeye erişim,
iş yeri açma izni, yolsuzluk, mahkemeler, hırsızlık-suçlar, gümrük ve ticaret düzenlemeleri,
elektrik, yetersiz eğitimli işgücü, iş mevzuatı, politik istikrarsızlık, gayri resmi sektördeki
rakiplerin uygulamaları, vergi yönetimi, vergi oranları ve ulaşım. Yöneticilerin cinsiyeti ve
yöneticilerin benzeri sektörlerdeki tecrübeleri de modele bağımsız değişken olarak ilave edilmiştir.
İşletmelerin yer aldıkları sektörler ise üç genel başlıkta incelenmiştir; “üretim (1)”, “perakende
(2)” ve “diğer (ağırlıklı hizmet) (3)”.
4. Metodoloji: Uyum Analizi
Sosyal bilimler konulu araştırmalarda, çapraz tablolanmış verideki ilişki (bağımlılık yapısı)
çoğunlukla Ki-Kare Analizi ile incelenmektedir. Ki-Kare istatistiği Pearson tarafından öne
sürülmüş, daha sonra bu alanda en çok kullanılan istatistik olmuştur. Ancak Ki-Kare Analizi’nde
sonuç, değişkenler bazında çıkmakta, kategoriler arasındaki ilişkiler tek tek incelenememekte yani
çapraz tablonun hangi kısmının bağımlılık yapısından sorumlu olduğu belirlenememektedir. Bu
nedenle daha farklı yöntemlere ihtiyaç duyulmuş olup, Basit Homojenlik Analizi bu ihtiyaç
doğrultusunda keşfedilmiş betimleyici bir veri analizi metodudur (Tuna, s.9). Basit Homojenlik
Analizi ile araştırmacı, verideki ilişki yapısını görebilir.

1406

19. ULUSLARARASI EYİ SEMPOZYUMU TAM METİN BİLDİRİ KİTABI (17-20 EKİM 2018)

Basit Homojenlik Analizi’nin sağladığı grafiksel gösterim ile, verinin hızlı bir şekilde anlaşılması
ve yine hızlı bir şekilde yorumlanabilmesi mümkün olmaktadır. Homojenlik Analizi’nde grafiksel
gösterim mevcutken, hipotez testleri sözkonusu değildir.
Basit Homojenlik Analizi her ölçekte kullanılabildiği gibi, kullanımı için bir varsayım da
gerektirmemektedir. Nitel verilerde kullanılabilmesi ve görsellik sağlaması, analizin kullanım
alanını yaygınlaştırmaktadır.
Basit Homojenlik Analizi kontenjans tablosu haline getirilmiş kategorik verilerin kategorilerinin
yani satır ve sütunların birlikte değişimlerini incelemektedir. Bir başka deyişle; iki kategorik
değişkenli bir kontenjans tablosunun yapısını ortaya çıkaran matematiksel yöntemin ve ortaya
çıkarılan yapının grafiksel ifadesi yönteminin bütünüdür (Özdamar, s.447). Grafiksel gösterim;
saçılım grafiği mantığının genelleştirilmiş ve geliştirilmiş hali olarak düşünülebilir.
Sonuç olarak; kontenjans tablosunda yer alan değişken kategorileri arasındaki ilişkiler, uzaklıklar
yolu ile analiz edilmektedir. Böylece kategoriler arasındaki benzerlik, bunun bir uzantısı olarak
değişkenler arasındaki ilişki ortaya çıkmaktadır (Sertkaya ve Kadılar, s. 281-282).
Çoklu Homojenlik Analizi; literatürde Çoklu Uygunluk (Uyum) Analizi, Optimal Skorlama ve
Uygun Skorlama Metotları, Sayısallaştırma Metodu, Dual Ölçekleme, Çoklu Karşılık Getirme
Analizi, Scalogram Analizi olarak da adlandırılmaktadır.
Çoklu Homojenlik Analizi, Burt matrisi (ve onun köşegen matrisi olan D matrisi) için Homojenlik
Analizi olarak düşünülebilir (de Leeuw ve Mair, s.4).
Analize konu olan tüm birimlerin (nesnelerin) satırlarda, j. değişkenin kategorilerinin ise
sütunlarda gösterilmek üzere, Gj matrisi tüm nesnelerin ilgilenilen değişkenin hangi kategorisinde
yer aldıklarını -nesnelerin ilgili değişkene göre durumlarını- belirten bir matristir. Bu nedenle n
(toplam nesne sayısı) satır ve kj (j. değişkenin kategori sayısı) sütundan oluşmaktadır. Nesne; j.
değişkenin 1. kategorisinde yer almakta ise ilgili hücre (göze) 1, satırın diğer elemanları ise 0’dır.
Dolayısıyla Gj matrisleri sadece 0 ve 1 elemanlarından oluşmaktadır. Her bir satır değerinin
toplamı 1’dir. Çünkü ilgilenilen nesne, xj değişkeninin sadece bir kategorisinde yer almaktadır
(Gifi, 1989, s.6).
Analize konu olan tüm değişkenler için Gj matrisleri oluşturulup birleştirilirse, G gösterge
matrisine ulaşılır.



Her değişken için ayrı ayrı gösterge matrisleri oluşturulmakta olup, bu nedenle toplam G j gösterge matrisi sayısı, analizde
kullanılan değişken sayısına eşit olmaktadır.
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Herhangi bir gösterge matrisinin satır sayısı analizde yer alan nesne sayısına eşit iken, sütun sayısı
analizde yer alan tüm değişkenlerin kategori sayıları toplamına eşittir. Yani G matrisi (n x

k

j

)

j

boyutunda olup G matrisinin transpozu yani G’, (  k j x n) boyutunda olacaktır. G matrisinin
j

kendi transpozu ile soldan çarpıldığı düşünülsün. Bu durumda elde edilen G’G matrisi (  k j x
j

k

j

) boyutunda olacaktır. Satırlarında ve sütunlarında kategorilerin yer aldığı bu matris, Burt

j

matrisi (B, Burt’un kontenjans tablosu) adı verilir. Karesel ve simetrik bir matristir. Esas
köşegeninde yer alan elemanlar tekli marjinal frekansları gösterirken, köşegen dışında yer alan
elemanlar ikili marjinal frekansları göstermektedir. Burt matrisi; analizde yer alan değişkenlerin
tümü için ikişerli çapraz tabloları içermekte olup, karesel bir matris olduğundan, özdeğer
ayrıştırması işlemine tabi tutulabilir. Bu işlem sonucunda elde edilen özdeğerler (temel
hareketsizlik değerleri); veri matrisi temelli bir matrise Tekil Değer Ayrıştırması uygulanması
sonucunda elde edilen tekil değerlerin, yani temel hareketsizlik değerlerinin karelerine eşittir
(Greenacre, 1998, s.460).
5. Ampirik Bulgular

Uygulamanın ilk aşamasında ankette ele alınan şirketlere ait tanımlayıcı istatistiklere yer
verilmiştir. Bir sonraki adımda ise uyum analizinden faydalanılarak işletmelerin karşılaştıkları
engeller ile işletmelerin büyüklüğü ve yaşları arasındaki ilişki değerlendirilmiştir.
Ankette yer verilen işletmelerin yaklaşık olarak %47’si mikro, %26’sı küçük, %16’sı orta ölçekli
ve geri kalan %11’i büyük ölçekli işletmelerdir.
İşletme sayısı en fazla olan il, 821 ile İstanbul olarak gözükmektedir. Bunu 316 adet işletme ile
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane bölgesi takip etmektedir. İşletme sayısı en az
olan bölge ise 67 işletmeye sahip olan Balıkesir, Çanakkale bölgesidir. İstanbul’daki işletmelerin
%47’si, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane bölgesindeki işletmelerin %50.3’ü ve
Balıkesir, Çanakkale bölgesindeki işletmelerin %52.2’si mikro ölçektedir. Mikro ölçekli
işletmelerin oranının yüksekliği diğer bölgeler için de geçerlidir.



Z matrisi karesel bir matris olmak zorunda olmadığından SVD ayrıştırması uygulanmaktadır.
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Tablo 1: İşletme Büyüklüklerine Göre İstihdam Değişimleri
İşletmenin Büyüklüğü
İstihdam
Değişimi

1

2

3

Toplam

Toplam

Büyük

Orta

Küçük

Mikro

73

93

133

101

400

18.25

23.25

33.25

25.25

100

14.12

12.64

10.98

4.52

8.51

236

354

730

1898

3218

7.33

11

22.68

58.98

100

45.65

48.10

60.28

84.88

68.47

208

289

348

237

1082

19.22

26.71

32.16

21.90

100

40.23

39.27

28.74

10.60

23.02

517

736

1211

2236

4700

11

15.66

25.77

47.57

100

100

100

100

100

100

Not: Gözelerde yer alan ilk değer frekansı, ikinci değer satıra göre yüzdelik oranı, üçüncü değer ise sütuna göre
yüzdelik oranı göstermektedir.

2014 yılında 2012 yılına kıyasla mikro büyüklükteki işletmelerin %4.5’ unda çalışan sayısı
azalmış, %10.6’sında ise çalışan sayısı artmıştır. Çalışan sayısında en çok artış olan işletme
büyüklükleri sırasıyla küçük, orta, mikro ve büyük şeklindedir. Çalışan sayısında en çok azalma
olanlar ise sırasıyla, küçük, mikro, orta ve büyük olanlardır.
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Tablo 2: İşletme Yaşlarına Göre İstihdam Değişimi

İşletmenin Yaşı

Toplam

İstihdam
Değişimi

1

2

3

Toplam

1

2

3

56

177

170

403

13.90

43.92

42.18

100

6.55

8.09

10.13

8.53

611

1529

1087

3227

18.93

47.38

33.68

100

71.46

69.88

67.74

68.34

188

482

422

1092

17.22

44.14

38.64

100

21.99

22.03

25.13

23.13

855

2188

1679

4722

18.11

46.34

35.56

100

100

100

100

100

Tablo 2 incelendiğinde 2014 yılında 2012 yılına kıyasla 1-5 yıllık işletmelerin %6.55’inde çalışan
sayısı azalmış, %21.99’unda ise çalışan sayısı artmıştır. 6-15 yıllık işletmelere bakıldığında
işletmelerin %8.09’unda çalışan sayısında azalma, %22.03’ünde ise çalışan sayısında artma
görülmektedir. Yaşı 16 yıl ve üstü olan işletmelerin çalışan sayısındaki durumu ise %10.13 azalma
ve %25.13 artma şeklinde gerçekleşmiştir.
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Şekil 1: İşletmelerin Büyümesinde Karşılaşılan Engeller

Şekil 3’e göre işletmelerin % 29.14’ü vergi oranlarının fazlalığını ve %15.8’i finansmana erişimde
zorluk olmasını büyüme için büyük bir engel olarak belirtmişlerdir. İşletmeler %0.38 oran ile en
küçük engel olarak mahkemeleri seçmişlerdir.
Şekil 2: İşletmelerin Karşılaştıkları Engeller ve İşletme Yaşına Ait Uyum Analizi Diyagramı

Şekil 4 incelendiğinde kuruluşu 5 yıl ve altında olan işletmelerin karşılaştıkları en önemli
engellerin; finansmana erişim, gayri resmi sektördeki rakiplerin uygulamaları, 16 yıl ve üstü
işletmelerde politik istikrarsızlık ve yetersiz eğitimli işgücü, 5-15 yıllık işletmelerde ise vergi
yönetimi olarak görülmektedir.
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Şekil 3: Bağımsız Değişkenlere İlişkin Uyum Analizi Diyagramı

Şekil 5’de görüldüğü gibi elektrik, yolsuzluk ve iş yeri açma engelleri genel örüntünün dışındadır.
Perakende sektörü ile ülkeye erişim engeli arasında ilişki görünmektedir. Üretim sektörü, vergi
oranları, vergi yönetimi ve ilkokul kategorileri yakın mesafededir. İş mevzuatı, ulaşım, yetersiz
eğitimli işgücü, gümrük ve ticaret düzenlemeleri, lise mezunları kategorileri görece daha yakın
mesafededir.
5. Sonuç
Topluma iktisadi ve sosyal açıdan fayda sağlayan üretim birimleri şeklinde tanımlanabilen
işletmeler için bir büyüme göstergesi olan istihdam artışını etkileyen faktörlerin bir kısmı
literatürde işletmenin büyüklüğü ve yaşı, teknoloji, yöneticilerin eğitim düzeyi; altyapıda, finansal
olanaklarda ve düzenleyici kuruluşlardaki sorunsuz işleyiş olarak değerlendirilmiştir. Bu
çalışmada Dünya Bankası’nın düzenlediği 2015 yılı İşletme Anketlerinden yararlanılarak
Türkiye’de faaliyet gösteren 6006 işletmenin istihdam değişimini etkileyen göstergeler ele
alınmıştır. Önceki çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada, anket verilerinden hareketle
işletmelerin altyapıda, finansal olanaklarda ve düzenleyici kuruluşlarda karşılaştıkları çeşitli
engellerin işletmelerin istihdam artışı üzerindeki etkileri ile bu engellerin işletmelerin bağlı
bulundukları sektör ve işletmelerin yaşları arasındaki ilişki araştırılmıştır.
Uyum Analizi'nden hareketle elde edilen sonuçlara göre, yaşı 5 yıl ve altında olan işletmelerin
karşılaştıkları en önemli engeller; finansmana erişim, gayri resmi sektördeki rakiplerin
uygulamaları, yaşı 16 yıl ve üstü işletmelerde politik istikrarsızlık ve yetersiz eğitimli işgücü, yaşı
5-15 yıllık işletmelerde ise vergi yönetimidir. Perakende sektörü için en önemli engel ülkeye
erişim olarak görülmektedir. Üretim sektörünü en çok vergi oranları ve vergi yönetiminde çıkan
engeller etkilemektedir. Bu sektör için, yöneticinin eğitim düzeyinin ilkokul mezunu olması
kategorisinin yakın konumlandığı dikkat çekmiştir.
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Yöneticinin eğitim düzeyi ile karşılaşılan engeller konusu bağlamında; yöneticinin eğitim
düzeyinin lise olması durumunda iş mevzuatı, ulaşım, yetersiz eğitimli işgücü, gümrük ve ticaret
düzenlemeleri engellerinin görece öne çıktığı görülmüştür.
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Türkiye’de İllerin Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlerle Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik
Düzeylerinin Karşılaştırılması
Mehmet ÖKSÜZKAYA1
Murat ATAN2
Fatih DEMİR3

Özet
Dünyanın birçok ülkesi sosyo-ekonomik açıdan incelendiğinde büyük farklılıklar olduğu
görülmektedir. Doğal olarak Türkiye’nin de illeri ve bölgeleri sosyo-ekonomik açıdan
değerlendirildiğinde tekdüze olmayıp özellikle doğusu ile batısı arasında muazzam
gelişmişlik farklılıklar görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, çok değişkenli istatistiksel
yöntemler kullanarak Türkiye’nin illerinin ve bölgelerinin sosyo-ekonomik açıdan
gelişmişlik sıralaması, karşılaştırılması ve benzer özellikleri sahip illerin tespit edilmesi
amaçlanmaktadır. Ayrıca çalışmada elde edilecek sonuçlar doğrultusunda kamu ve özel
kesim arasındaki işbirliğini sağlayan kalkınma ajanslarına ve ileriye dönük hazırlanacak
olan kalkınma politikalarının uygulayıcılara fikir vermesi amacıyla hazırlanmıştır.
Çalışmada kullanılan modelin geliştirilmesi ve sonuçların elde edilmesinde Çok Değişkenli
İstatistiksel Analiz yöntemleri olan Faktör Analizi ve Kümeleme Analizi yöntemleri
birlikte kullanılmıştır. Çalışmada il bazında olmak üzere 2016 yılına ait olarak Demografik
Göstergeler (4 adet), İstihdam Göstergeleri (5 adet), Eğitim Göstergeleri (6 adet), Sağlık
Göstergeleri (4 adet), Rekabetçi ve Yenilikçi Kapasite Göstergeleri (6 adet), Mali
Göstergeler (7 adet), Erişilebilirlik Göstergeleri (4 adet) ve Yaşam Kalitesi Göstergeleri (5
adet) olmak üzere 41 değişken kullanılmıştır.
İl kademelerinin belirlenmesinde tek ve mükemmel çözüm bulunmamaktadır. 15/06/2012
tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Yeni Teşvik
Sistemi kapsamında da Türkiye’de illerin gelişmişlik seviyeleri 6 kademede
belirlenmiştir. Makro bir perspektifte incelendiğinde, yapılan gruplamanın coğrafi
bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarını da ortaya çıkardığı dikkat çekmektedir. Marmara
Bölgesi en gelişmiş bölge konumundayken, onu Ege ve Akdeniz Bölgeleri takip
etmektedir. Öte yandan, Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerindeki iller nispeten
düşük gelişmişlik düzeyleri ile dikkat çekmektedir.
Türkiye’de iller arasındaki gelişmişlik farkları belirginlik kazanmaktadır. Gelişmişlik
seviyesinin batı illerinden doğu illerine gidildikçe azalması, Türkiye’de bölgeler arasındaki
gelişim farklılığına işaret etmektedir. Bununla birlikte, sosyo-ekonomik gelişmişliğe göre
iller gruplandırıldığında üst gruplarda yer alan illerin merkezinde genellikle bir “lider il”
bulunduğu ve bu ilin çevresindeki illerin gelişimine de katkı sağladığı görülmektedir. Bu
çerçevede, özellikle gelişmişlik açısından daha düşük performansa sahip olan bölgelerde
lider bir il seçilerek gelişmenin sağlanmasının, bölge genelinde ekonomik gelişimin
yaygınlaşmasına ve homojen hale gelmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sosyo-ekonomik gelişmişlik, İller ve Bölgeler, Bölgesel Sınıflama
JEL Sınıflaması: C38, O11, R11

* Bu çalışma 17-20 EKİM 2018 tarihleri arasında düzenlenen 19.Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve
İstatistik Sempozyumunda sözlü bildiri olarak sunulmuş ve bildiri özet kitapçığında basılmıştır.
1
Doktor, mehmetoksuzkaya@hotmail.com, Kırıkkale Üniversitesi, İİBF/Ekonometri Bölümü
2 Prof. Dr., gaziatan@gmail.com, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İİBF/Ekonometri Bölümü
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Comparison of Multivariate Statistical Methods Provincial of the Socio Economic
Development Level in Turkey
Abstract
Many countries of the world seem to have great differences when viewed from a socioeconomic point of view. Naturally, the enormous development differences between
Turkey's provinces and regions when socio-economic assessment is not uniform is seen
particularly in eastern and western. The purpose of this study using multivariate statistical
methods in Turkey cities and sequencing of socio-economic development, are intended to
identify and compared with similar properties cities. In addition, it was prepared to provide
development agencies providing cooperation between the public and private sectors in line
with the results to be obtained in the study and to give an idea to the practitioners of the
development policies to be prepared in the future.
Factor Analysis and Clustering Analysis methods, which are Multivariate Statistical
Analysis methods, were used together to develop the model used in the study and to obtain
the results.41 variables including Demographic Indicators, Employment Indicators,
Training Indicators, Health Indicators, Competitive and Innovative Capacity Indicators,
Financial Indicators, Accessibility Indicators and Quality of Life Indicators were used in
the study in province basis.
There is no single and perfect solution for determining the provincial levels. No. 2012/3305
dated 06/15/2012 and the Decision of the Council of Ministers came into force under the
new incentive system in the development level of the provinces in Turkey was determined
in 6 stages. When examined in a macro perspective, it is noteworthy that the groupings
made reveal the differences in development between geographical regions. While Marmara
Region is the most developed region, it is followed by Aegean and Mediterranean Regions.
On the other hand, the provinces in the Eastern and South Eastern Anatolian Regions draw
attention with relatively low levels of development.
Disparities between provinces in Turkey are gaining prominence. Decrease of level of
development of the western provinces of going from the eastern provinces, indicating the
differences in development between regions in Turkey. However, when grouped according
to socio-economic development, it is seen that in the center of the groups in the upper
groups, there is usually a "leading province" and contributing to the development of the
illusions around this province. In this framework, it is considered that the development of
a leading province in the regions with lower performance, especially in terms of
development, will contribute to the spreading and homogenization of economic
development in the region as a whole.
Keywords: Socio-economic development, Provinces and Regions, Regional Classification
JEL Classification: C38, O11, R11

1. Giriş
Sosyo-ekonomik açıdan incelendiğinde birçok ülkenin illeri ve bölgeleri arasında büyük
farklılıklar olduğu görülmektedir. Bu durum hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin temel
sorunlarından biri haline gelmiştir (Yılancı, 2010, s.453-454). Gelişmekte olan ülkelerden biri olan
Türkiye’nin de illeri ve bölgeleri sosyo-ekonomik açıdan incelendiğinde doğusu ile batısı arasında
muazzam gelişmişlik farkları olduğu görülmektedir (Özdemir ve Altınparmak, 2005, s.97).
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Ülke içindeki bu ekonomik ve sosyal farklılıklar doğal olarak iller ve bölgeler arasında birçok
olumsuz soruna neden olmaktadır. Sosyo-ekonomik gelişmişlik farklılıkları iller ve bölgeler
arasından özellikle küçük şehirlerden büyük şehirlere sürekli ve yoğun olarak iç göç hareketlerine
neden olmaktadır. Göç hareketleri, kalabalık olan büyük şehirlerde nüfusun daha fazla artmasıyla
birlikte bireylerin en temel ihtiyaçları olan eğitim ve sağlık hizmetlerinin sağlanmasında
kaynaklarının yetersiz kalmasına yol açmaktadır. Ayrıca bireylerin yaşamlarını sürdürebilmeleri
için gerekli olan konut, elektrik, su, doğalgaz, telefon ve internet hatları, park ve bahçe
düzenlemesi ve kanalizasyon gibi pek çok belediye hizmetine ulaşımda birtakım sorunlarla
karşılaşılmaktadır (Ersungur vd. 2007, s.55).
İller ve bölgeler arasındaki sosyo-ekonomik gelişmişlik farklılıkların azaltılması veya ortadan
kaldırılması amacıyla uygulanacak politikalarda vergi indirimleri ve sektörler bazda verilecek
teşvikler ve yatırımların belirlenmesi kritik bir rol oynamaktadır. Bu durumda ülkenin çok değerli
kıt kaynaklarını hangi illere veya bölgelere ne şekilde dağıtılacağı konusu son derece önemli bir
hal almaktadır. İller ve bölgeler arasında sosyo-ekonomik gelişmişliği azaltacak politikaların
doğru bir şekilde uygulanmaması durumunda çok ciddi olumsuz sonuçlara doğuracaktır. Bu
sonuçlardan en önemlisi ise iller ve bölgeler arasındaki farklılıkların azalmasından ziyada iller ve
bölgeler arasındaki farklılıkların derinleşmesine neden olması muhtemeldir (Atan vd. 2004, s.2526).
Bu çalışmada çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemlerinden faktör analizi ve kümeleme analizi
yöntemleri kullanılarak, Türkiye’nin illeri ve bölgelerinin sosyo-ekonomik açıdan gelişmişlik
düzeylerinin karşılaştırılması ve benzer özeliklere sahip illerin tespit edilerek gruplanması
amaçlanmaktadır. Ayrıca çalışmada elde edilecek sonuçlar kamu ve özel sektörün ileriye dönük
olarak hazırlanacak politikalar yardımcı olacağı düşülmektedir.
2. Literatür Taraması
Albayrak vd. (2004) Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerini çok
değişkenli istatistiksel yöntemlerden olan faktör analizinin temel bileşenler modelini kullanarak
incelemiştir. Çalışmanın sonuçları doğrultusunda Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu
Bölgelerinin sosyo-ekonomik açıdan Türkiye ortalamasının üstünde, Karadeniz, Güneydoğu
Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinin ise Türkiye ortalamasının altında olduğunu ifade etmiştir.
Özdemir ve Altınparmak (2005) illerin sosyoekonomik gelişmişlik düzeylerini çok değişkenli
istatistiksel yöntemlerden olan faktör analizi ile incelemiştir. Çalışmanın sonuçları doğrultusunda
Ankara, Isparta ve İzmir’in sağlık göstergeleri açısından ilk üç sırada olduğu gözlemlenmiştir
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Filiz (2005) illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerini Kümeleme Analizi, Diskriminant
Analizi, Temel Bileşenler Analizi ve Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi olmak üzere dört farklı
yaklaşımla incelemiştir. Çalışmanın sonuçları doğrultusunda sosyo-ekonomik gelişmiş illerin
Marmara ve Ege bölgesinde yoğunlaştığı görülmüştür.
Şen vd. (2006) illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerini çok değişkenli istatistiksel
yöntemlerden olan Temel Bileşenler Analizi ile incelemiştir. Çalışmanın sonuçları doğrultusunda
sosyo-ekonomik açıdan gelişmiş illerin genellikle Türkiye’nin batısında yoğunlaştığı, buna karşın
sosyo-ekonomik açıdan geri kalmış illerin ise Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde
yoğunlaştığı görülmüştür.
Ersungur vd. (2007) illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyini Temel Bileşenler Analizi
yöntemiyle incelemiştir. Çalışmanın sonuçları incelendiğinde sosyo-ekonomik açıdan gelişmiş
illerin genellikle Türkiye’nin batısındaki illerden oluştuğu görülmüştür. Ancak çalışmada dikkat
çeken en önemli husus; sosyo-ekonomik gelişmiş illerin kendi içerisinde çok ciddi farklılıklar
olduğunun tespit edilmesidir.
Yıldız vd. (2010) illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyini Temel Bileşenler Analizi
yöntemiyle incelemiştir. Çalışmanın sonuçları doğrultusunda illerin coğrafi konumu ile sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri arasında önemli bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu ilişki
Türkiye’nin batısındaki illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik açısından üst sıralarda olmasına karşın
Türkiye’nin doğusundaki illerin bu kapsamda alt sıralarda olduğu görülmüştür.
Yılancı (2010) illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerini bulanık kümeleme analizi ile k
ortalamalar yöntemini kullanarak incelemiştir. Çalışmanın sonuçları doğrultusunda bulanık
kümeleme analizi birbirine benzer birimleri kümelemede yetersiz olduğu, k ortalamalar
yönteminin ise önsel olarak belirlenen küme sayısına karşı oldukça duyarlı olduğunu ifade
etmiştir.
3. Tasarım ve Yöntem
Çalışmada kullanılan modelin geliştirilmesi ve sonuçların elde edilmesinde Çok Değişkenli
İstatistiksel Analiz yöntemleri olan Faktör Analizi ve Kümeleme Analizi yöntemleri birlikte
kullanılmıştır. Çalışmada il bazında olmak üzere 2016 yılına ait olarak Demografik Göstergeler (4
adet), İstihdam Göstergeleri (5 adet), Eğitim Göstergeleri (6 adet), Sağlık Göstergeleri (4 adet),
Rekabetçi ve Yenilikçi Kapasite Göstergeleri (6 adet), Mali Göstergeler (7 adet), Erişilebilirlik
Göstergeleri (4 adet) ve Yaşam Kalitesi Göstergeleri (5 adet) olmak üzere 41 değişken
kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan değişkenlerin modellerinin çözümlemesinde SPSS 21 paket
programı kullanılmıştır. Ayrıca görsel açıdan tüm illeri birbiri ile karşılaştırma olanağı sağlayan
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ArcGIS 10.5 paket programı kullanılarak sonuçlar haritalandırılmıştır.
3.1. Faktör Analizi
Sperman tarafından geliştirilen faktör analizinin yaygın bir şekilde kullanımı ancak 1970’lerde
bilgisayar teknolojisinde yaşanan hızlı gelişme sayesinde mümkün olmuştur (Büyüköztürk, 2002,
s.472). Faktör Analizi birbiriyle ilişkili çok sayıda değişkeni bir araya getirerek, bunları
birbirinden bağımsız ve daha az sayıda değişkene dönüştürmek amacıyla kullanılan bir yöntemdir
(Büyüköztürk, 2002, s.472; Özdemir ve Altınparmak, 2005, s.98).
3.2. Kümeleme Analizi
Kümeleme analizi başta sosyal bilimler, fen bilimleri, ziraat ve tıp olmak üzere birçok alanda
yaygın şekilde kullanılmaktadır (Suner ve Çelikoğlu, 2010, s.44).
Kümeleme analizi gruplanmamış birimlerin benzerliklerini göz önüne alarak benzer olan
birimlerin aynı kümede toplanmasını sağlayan bir yöntemdir (Berberoğlu, 2011, s.115; Filiz, 2005,
s.78).
4. Bulgular
Şekil 1: Demografik Göstergelerin İllere Göre Dağılımı (Faktör Analizi)

Şekil 1 incelendiğinde Türkiye demografik göstergeler açısından 6 farklı kümeye ayrıldığı
görülmektedir. Demografik göstergeler açısından Ege bölgesinin tamamı, Akdeniz ve İç Anadolu
bölgelerinde yer alan illerinde çok büyük bir kısmının aynı kümede yer aldığı görülmektedir.
Ancak Marmara ve Doğu Anadolu Bölgeleri yer alan illerin demografik yapılarının birbirinden
oldukça farklı olduğu görülmektedir.
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Şekil 2: İstihdam Göstergelerin İllere Göre Dağılımı (Faktör Analizi)

Şekil 2 incelendiğinde Türkiye’nin istihdam göstergeleri açısından 5 farklı kümeye ayrıldığı
görülmektedir. İstihdam göstergeleri açısından Ege Bölgesinin oldukça homojen olduğu
görülmektedir. Genel olarak incelendiğinde ise istihdam olanaklarının Türkiye’nin doğusuna veya
Güneydoğusuna doğru gidildikçe azaldığı görülmektedir.
Şekil 3: Eğitim Göstergelerinin İllere Göre Dağılımı (Faktör Analizi)

Şekil 3 incelendiğinde Türkiye’nin eğitim göstergeleri açısından 5 farklı kümeye ayrıldığı
görülmektedir. Eğitim göstergeleri açısından her bölgenin kendi içinde oldukça farklılıklar olduğu
görülmektedir. Örneğin Akdeniz Bölgesinde bulunan ve birbirlerine komşu olan Antalya, İçel ve
Adana’nın eğitim göstergeleri açısından birbirlerinden ayrıştığı görülmektedir.
Ankara, Antalya, Bilecik, Denizli, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Yalova eğitim
göstergeleri

açısından

değerlendirildiğinde

birinci

dereceden

gelişmiş

iller

olarak

sınıflandırılmaktadır.
Buna karşın Türkiye’nin doğusunda yer alan Ağrı, Hakkâri, Mardin, Muş, Şanlıurfa ve Şırnak ise
eğitim göstergeleri açısından değerlendirildiğinde beşinci dereceden gelişmiş iller olarak
sınıflandırılmaktadır.
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Genel olarak değerlendirildiğinde Türkiye’nin batısından doğusuna doğru gidildikçe eğitim
skorlarının düştüğü gözlemlenmiştir.
Şekil 4: Sağlık Göstergelerinin İllere Göre Dağılımı (Faktör Analizi)

Şekil 4 incelendiğinde Türkiye’nin sağlık göstergeleri açısından 5 farklı kümeye ayrıldığı
görülmektedir. Ankara, Bolu ve Isparta sağlık göstergeleri açısından değerlendirildiğinde birinci
dereceden gelişmiş iller olarak sınıflandırılmaktadır. Buna karşın Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa,
Van, Batman, Şırnak, Iğdır, Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis ve Hakkâri ise sağlık göstergeleri
açısından değerlendirildiğinde beşinci dereceden gelişmiş iller olarak sınıflandırılmaktadır.
Şekil 5: Rekabetçi ve Yenilikçi Kapasite Göstergelerinin İllere Göre Dağılımı (Faktör Analizi)

Şekil 5 incelendiğinde Türkiye’nin rekabetçi ve yenilikçi kapasite göstergeleri açısından 4 farklı
kümeye ayrıldığı görülmektedir. Türkiye’nin en büyük üç şehri olan Ankara, İstanbul ve İzmir
yenilikçi

kapasite

göstergeleri

açısından

birinci

sınıflandırılmaktadır.
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Şekil 6: Mali Göstergelerinin İllere Göre Dağılımı (Faktör Analizi)

Şekil 6 incelendiğinde Türkiye’nin mali göstergeleri açısından 4 farklı kümeye ayrıldığı
görülmektedir. İstanbul ve Ankara illeri mali göstergeleri açısından birinci dereceden gelişmiş iller
olarak sınıflandırılmaktadır. İzmir ve Kocaeli ikinci dereceden gelişmiş iller olarak
sınıflandırılmaktadır Adana, İçel, Konya, Antalya, Muğla ve Bursa üçüncü dereceden gelişmiş
iller olarak sınıflandırılmaktadır. Bu illerin dışında tüm iller dördüncü dereceden gelişmiş iller
olarak sınıflandırılmaktadır.
Şekil 7: Erişebilirlik Göstergelerinin İllere Göre Dağılımı (Faktör Analizi)

Şekil 7 incelendiğinde Türkiye’nin erişilebilirlik göstergeleri açısından 4 farklı kümeye ayrıldığı
görülmektedir. Ankara ve İstanbul illeri erişebilirlik göstergeleri açısından birinci dereceden
gelişmiş iller olarak sınıflandırılmaktadır. Genel olarak değerlendirildiğinde Türkiye’nin
doğusundaki illerin düşük erişebilirlik skorlarına sahip olduğu görülmüştür.

1423

19. ULUSLARARASI EYİ SEMPOZYUMU TAM METİN BİLDİRİ KİTABI (17-20 EKİM 2018)

Şekil 8: Yaşam Kalitesi Göstergelerinin İllere Göre Dağılımı (Faktör Analizi)

Şekil 8 incelendiğinde Türkiye’nin yaşam kalitesi göstergeleri açısından 5 farklı kümeye ayrıldığı
görülmektedir. Afyon, Amasya, Ankara, Aydın, Burdur, Bursa, Denizli, Edirne, Kayseri, Manisa,
Muğla, Tekirdağ ve Uşak yaşam kalitesi göstergeleri açısından birinci dereceden gelişmiş iller
olarak sınıflandırılmaktadır. Buna karşın Artvin, Bingöl, Gümüşhane, Bayburt ve Şırnak ise yaşam
kalitesi göstergeleri açısından beşinci dereceden gelişmiş iller olarak sınıflandırılmaktadır.
Şekil 9: Tüm Göstergelerin İllere Göre Dağılımı (Faktör Analizi)

Şekil 9’da araştırmada kullanılan 41 değişkenin tümünün kullanıldığı faktör analizi sonuçlarına
göre illerin 5 farklı kümeye ayrıldığı görülmektedir. Ankara ve İstanbul’un tüm göstergeler
açısından değerlendirildiğinde birinci dereceden gelişmiş iller olarak sınıflandırılmaktadır. Buna
karşın Ağrı, Bitlis, Hakkâri, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman ve Şırnak ise tüm
göstergeleri

açısından

değerlendirildiğinde

beşinci

sınıflandırılmaktadır.
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Şekil 10: Tüm Göstergelerin İllere Göre Dağılımı (Kümeleme Analizi)

Şekil 10’da araştırmada kullanılan 41 değişkenin tümünün kullanıldığı kümeleme analizi
sonuçlarına göre illerin 6 farklı kümeye ayrıldığı görülmektedir. Kümeleme sonuçlarına göre
Türkiye en büyük iki metropolü olan Ankara ve İstanbul illeri her biri ayrı birer küme içinde yer
almaktadır Bununla birlikte Bursa ve İzmir illerinin birlikte bir küme oluşturduğu tespit edilmiştir.
Bu sonuçlar doğrultusunda geriye kalan 77 ilin kendi içinde üç farklı kümeye dağıldığı
görülmektedir. Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesi açısından değerlendirildiğinde tüm bölgelerin kendi
içinde oldukça farklı gelişmişlik düzeylerinde olduğu görülmüştür.
5. Öneri ve Sonuçlar
Türkiye’de iller arasında oldukça belirgin gelişmişlik farklılıkları olduğu tespit edilmiştir. Genel
olarak incelendiğinde sosyo-ekonomik açıdan en gelişmiş iller Türkiye’nin batısında yer
almaktadır. Buna karşın genel olarak sosyo-ekonomik açıdan en az gelişmiş iller Türkiye’nin
doğusunda yer almaktadır.
Türkiye’nin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyini bölgesel bazda incelediğimizde Marmara
Bölgesi ve Ege bölgesinin en gelişmiş bölgeler arasında yer aldığı buna karşın Doğu Anadolu ve
Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin ise en az gelişmiş bölgeler arasında olduğu görülmüştür.
Çalışma sonuçlarına göre Türkiye’nin üç büyük metropolü olan Ankara, İstanbul ve İzmir farklı
sosyo-ekonomik göstergeler açısından değerlendirildiğinde genellikle birinci dereceden gelişmiş
iller arasında yer almaktadır. Bu üç ilin soyo-ekonomik açıdan en gelişmiş iller arasında olmasını
sağlayan nedenler arasında öncelikle nüfuslarının ve birçok ekonomik göstergelerinin diğer illerin
üstünde olmasıdır. Diğer bir neden ise bu üç büyük metropolün her birinin kendine has bir takım
özelikleri ile öne çıkmasıdır. Örneğin İstanbul için; sanayinin başkenti olması, en çok turist çeken
illerden biri olması ve Türkiye’nin ihracatının büyük bir kısmının bu il üzerinden yapılıyor olması
nedeniyle bölgesinde ön plana çıkmaktadır.
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Bununla birlikte, sosyo-ekonomik gelişmişliğe göre iller gruplandırıldığında üst gruplarda yer alan
illerin merkezinde genellikle bir “lider il” bulunduğu ve bu ilin çevresindeki illerin gelişimine de
katkı sağladığı görülmektedir. Bu çerçevede, özellikle gelişmişlik açısından daha düşük
performansa sahip olan bölgelerde lider bir il seçilerek gelişmenin sağlanmasının, bölge genelinde
ekonomik gelişimin yaygınlaşmasına ve homojen hale gelmesine katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
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Uluslararası Hisse Senedi Endekslerinin Birlikte Hareketliliğinin Araştırılması
Burcu KARTAL1
Mehmet Fatih SERT2
Melih KUTLU3

Özet
Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksinin de dahil olduğu dünya
borsalarındaki günlük fiyat değişimlerinin birlikte hareketliliğini incelemektir. Bu
kapsamda dünyadaki 13 hisse senedi endeksinin 2001-2018 yılları arasındaki günlük
kapanış fiyatlarını içeren bir veriseti oluşturulmuştur. Verilerin analizinde veri madenciliği
tekniklerinden birliktelik kuralı algoritması kullanılmıştır. Bu çalışma yatırımcıların
yatırım yapacakları endekslerin hangi endeksler ile birlikte hareket ettiğini tespit etmek
açısından önemlidir. Araştırma sonucunda, küresel borsaların kriz sonrası dönemde kriz
öncesi döneme göre finansal entegrasyonlarının güçlendiği ve Amerikan borsalarının (Dow
Jones, Nasdaq ve S&P500) her dönemde aynı yöne doğru hareket etme eğiliminde olduğu
bulgularına ulaşılmıştır. Ayrıca Borsa İstanbul’un kriz sonrası dönemde dünya borsaları ile
entegrasyonu azalmıştır.
Anahtar Kelimeler: Veri Madenciliği, Birliktelik Kuralı, Hisse Senedi Endeksleri, Küresel Piyasalar
JEL Sınıflandırması: C6, C8, G15

A Research On Co-Movements Among International Stock Indexes
Abstract
The aim of this study is to examine the co-movement of the stock exchanges in the world
stock exchanges, including Borsa İstanbul 100 (BIST 100). In this context, a dataset
containing daily closing prices of the 13 stock index of the world between the years of
2001-2018. In the analysis of the data, association rule algorithm used from data mining
techniques. This study is important in terms of determining which index co-movement with
the index that the investors will invest. As a result of the study, it was found that the
financial integrations of global stock markets in the post-crisis period were strengthened
and that American stock exchanges (Dow Jones, Nasdaq and S&P500) tended to move in
the same direction in each period. Also the integration of Borsa Istanbul with the world
stock exchanges decrease in the after crisis period.
Keywords: Data Mining, Association Rules, Stock Market Index, Global Market
JEL Classification: C6, C8, G15

1. Giriş

Türkiye’nin ve Dünya’nın yaşadığı finansal derinleşme ve finansal entegrasyon süreci dünya hisse
senedi piyasalarının birlikteliğini artırmıştır. Bu birliktelik ile yatırımcılar hızlı ve etkin karar
vermeye yönelmiştir. Dünyadaki herhangi bir borsanın düşüş veya yükselişinden sonra diğer
borsaların ne yönde hareket edeceği sorusu yatırımcılar için önem kazanmaktadır. Bu noktada veri
madenciliği yöntemleri destekleyici bir rol üstlenmektedir. Veri madenciliği yöntemlerinden biri
1
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olan birliktelik kuralı analizi (Pazar-sepet analizi) önsel bilgiyi kullanarak yatırım planları
oluşturulmasında yatırımcılara yardımcı olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı birliktelik kuralı
yöntemi ile Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksinin de dahil olduğu dünya borsalarındaki
günlük fiyat değişimlerinin birlikte hareketliliğini incelemektir. Başka bir ifade ile Türkiye borsa
endeksinin, finansal değişimlerin dış pazarlardaki dalgalanmalarından nasıl etkilendiğini ve hangi
uluslararası endekslerin birlikte hareket ettiğini tespit etmek amaçlanmaktadır. Birlikte
hareketliliğinin tespiti için veri madenciliği tekniklerinden olan birliktelik kuralı algoritmalarından
biri kullanılmıştır. Ayrıca yapılan literatür çalışması sonucunda bu tür çalışmalarda sıkça
kullanılan bu yöntem, doğru ve güvenilir sonuçlar elde etmemizi sağlayacaktır Çalışma
sonuçlarının, borsamıza yatırım kararı alacak kişi ya da kurumlara bir öneri sistemi geliştireceği
düşünülmektedir. Ayrıca dünya borsa endekslerinin Türkiye borsa endeksine (BIST100) etkisi
belirlenip dünya piyasaları ile ne kadar uyumlu hareket ettiği ortaya çıkartılacaktır. Böylece,
dünyada ki borsa endeksi hareketlerinin bir haritası ortaya çıkartılacaktır.
Çalışmanın ikinci kısmında alanda yapılmış çalışmalara yer verilecek, üçüncü kısımda metodoloji
anlatılarak, dördüncü kısımda bulgular gösterilecek ve beşinci kısımda sonuçlar yorumlanacaktır.
2. Literatür

Finansal verilerin birlikte hareketlerinin, birliktelik kuralı yardımı ile değerlendirildiği çalışmalar
incelendiğinde çeşitli ülkelerin finansal piyasalarındaki hisse senetlerinin, endekslerin ve döviz
kurlarının değişim hareketlerinin incelendikleri gözlenmiştir. Konu ile ilgili önemli çalışmalara
aşağıda yer verilmiştir.
Liao, Ho ve Lin (2008), Tayvan’daki borsa yatırımlarında ortaya çıkan problemleri iki aşamalı
veri madenciliği yöntemi kullanarak araştırmışlardır. İlk aşamada birliktelik kuralını uygulayıp
daha sonra k-ortalamalar kümeleme yöntemini kullanmışlardır. Tayvan Borsasında işlem gören 19
endeks ve diğer uluslararası endekslere ilişkin veri seti, ilgili endekslerin Ocak 2000 ile Aralık
2005 yıllarını kapsayan toplam 1509 alım satım fiyatından oluşturulmuştur. Analiz sonucunda
%80 destek oranıyla Tayvan borsası, diğer üç ülke borsası ile yüksek ilişkiye sahip olduğu
sonucuna ulaşmışlardır.
Liao, Chu ve You (2011) çalışmalarında Tayvan Borsasındaki endeksler ile döviz kurlarının
birlikte hareketlerini incelemişlerdir. Bu kapsamda birliktelik kuralından yararlanmışlardır. Veri
seti, toplam 138 alım satım gününü içeren Haziran 2006- Aralık 2008 tarihleri arasındaki 13 döviz
kuruna ve Tayvan Borsasındaki 30 ayrı endekse ait veriyi içermektedir. Çalışmanın sonucunda
aynı bölgedeki döviz kurlarının birbirleri ile ilişkili olduklarını, gelişmiş ülkelerdeki döviz
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oranlarının yüksek stabiliteye sahip olduklarını söylemektedirler. Ayrıca bu çalışma ile yabancı
döviz kuru ile hisse senetleri arasında güçlü bir ilişkinin olmadığını göstermişlerdir.
Hoon Na ve Sohn (2011) çalışmalarında dünya borsaları ile ilişkili zaman serisi verilerine bağlı
olarak Kore Borsa Endeksindeki değişimlerin tahmini için birliktelik analizi kullanmışlardır. Veri
seti, Kore Borsası verileri dışında Amerika, Japonya, Çin, Tayvan, Hong-Kong, İngiltere, Fransa
ve Almanya Borsasına ait endekslerin, Ocak 2006 ile Aralık 2008 tarihleri arasındaki kapanış
fiyatlarını içermektedir. Toplamda 641 alım satım gününe ait veri bulunmaktadır. Birliktelik kuralı
sonucunda Kore Borsa endeksi, Amerikan ve Avrupa borsa endekleri ile aynı yönde hareket
ettiğini belirtmişlerdir. Ayrıca Kore Borsası ile rekabet ilişkisi bulunan Hong-Kong ve Japan
Borsası gibi Doğu Asya ülke borsaları ile zıt yönlü hareket ettiklerini gözlemlemişlerdir.
Argiddi ve Apte (2012) çalışmalarında Hindistan Bilgi Teknolojileri endeksindeki hisse
senetlerinin değişimi için birliktelik kuralını kullanmışlardır. Ayrıca çalışmada iki farklı metotla
çözüm bulunmaya çalışılmıştır. Veri setini, ilgili hisse senetlerinin son 3 yıllık açılış fiyatlarından
oluşturmuşlardır. Analiz sonucunda önerilen metotlar kıyaslanmış ve ortaya çıkan birliktelik
kuralları yorumlanmıştır.
Liao ve Chou (2013) çalışmalarında 2010 yılında gerçekleşen Tayvan ve Çin’nin imzaladıkları
Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması sonucunda bu iki ülkenin hisse senedi piyasasındaki
değişim hareketlerini, birliktelik kuralı ve kümeleme analizi yardımıyla incelemişlerdir. Veri seti,
Haziran 2008 ile Mart 2011 tarihleri arasındaki Hong-Kong, Tayvan ve Çin Borsasından (Şangay
ve Şeizen) 30 farklı kategorideki endekse ait açılış ve kapanış fiyatlarının toplam 795 adet alım
satıma ait veriyi içermektedir. Tayvan Borsasında elektronik, finans ve sigorta ve yarı iletkenler
endeksi ile TAIEX (Tayvan Borsa Endeksi) endeksi arasında güçlü bir birlikte hareketin olduğunu
öne sürmüşlerdir. Hong-Kong Borsasında emlak, telekominikasyon ve finansal servis endeksleri
ile HSI (Hong-Kong Borsa Endeksi) endeksi arasında birlikte hareketin olduğunu ve Şeizen
Borsasında ise İmalat, Elektronik ve Makine endeksleri ile SZSE (Şeizen Borsa Endeksi) endeksi
arasında birlikte hareketin olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca Şangay Borsasında işlem gören
Endüstriyel ürünler, enerji ve finansal endeksleri ile SSE (Şangay Borsa Endeksi) endeksi ile ortak
hareket ettiğini belirlemişlerdir.
Karpio vd. (2013) çalışmalarında Varşova Borsasındaki hisse senetlerini birliktelik kuralını
kullanarak analiz etmişlerdir. Veri seti, 04 Ocak 1999 ile 23 Şubat 2012 tarihleri arasındaki 3300
adet alım satım işlemini kapsamaktadır. Analiz sonucunda bazı büyük bankaların, yağ ve metalürji
şirketlerinin pozitif geri dönüşüm oranlarını (return rates) içeren güçlü kuralların ortaya çıktığını
belirtmişlerdir. Bunun yanında yüksek ilginçlik değerlerine sahip kuralların çoğunun çift yönlü
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olduğunu (artış da artış, azalış da azalış) ve küçük işletmelerin hisse senetlerini içerdiklerini
göstermişlerdir.
Arafah ve Mukhlash (2015) çalışmalarında Endonezya'daki 10 firmanın hisse senetlerinin
değişimini bulanık birliktelik kuralı metodu yardımıyla incelemişlerdir. Veri seti, ilgili firma hisse
senetlerine ait Ocak 2010 ile Aralık 2014 tarihleri arasındaki kapanış fiyatları elde edilerek
oluşturulmuştur. Analiz sonucunda 0.1, 0.07 ve 0.06 minimum destek seviyesinde kurallar
oluşturmuşlar ve belirli hisse senetlerinin artışının, diğer hisse senetleri üzerinde artış ve düşüşlere
neden olduğunu saptamışlardır.
Yapılan çalışmalarda birliktelik kuralının endeks hareketlerinin incelenmesinde sıklıkla
kullanıldığı (Tablo 1) görülmüştür. Çalışmaların çoğunlukla Uzak doğu ülkelerindeki endeksler
üzerinde yapıldığı ve iç pazarlarındaki değişimler üzerinde odaklanıldığı görülmektedir. BIST100
endeksinin hareketi konusunda özellikle yabancı borsa endeksleri ile etkileşimini değerlendiren
bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu nedenden dolayı bu alanda araştırma boşluğu tespit edilmiştir.
Tablo 1: Endeks Hareketliliğinde Birliktelik Kuralı Ile Yapılan Çalışmalar
Yazar
Arafah ve
Mukhlash (2015)

Dönem
Ocak 2010 ile
Aralık 2014

Yöntem
Bulanık Birliktelik Kuralı
(Apriori Algoritması)

Veri Seti
Endonezya da ilgili firma hisse senetlerine ait kapanış
fiyatları

Karpio vd. (2013)

04 Ocak 1999 ile
23 Şubat 2012

Birliktelik Kuralı
(Apriori Algoritması)

Varşova Borsası hisseleri;
Getiri oranları ve alım satım hacmi

Liao ve Chou
(2013)

Haziran 2008 ile
Mart 2011

Birliktelik Kuralı
(Apriori Algoritması)

Hong-Kong, Tayvan ve Çin Borsasından (Şangay ve
Şeizen) 30 farklı kategorideki endekse ait açılış ve
kapanış fiyatları

Hoon Na ve Sohn
(2011)

Ocak 2006 ile
Aralık 2008

Birliktelik Kuralı
(Apriori Algoritması)

Kore Borsası ve Amerika, Japonya, Çin, Tayvan,
Hong-Kong, İngiltere, Fransa ve Almanya Borsaları

Liao, Chu ve You Haziran 2006 –
(2011)
Aralık 2008

Birliktelik Kuralı
(Apriori Algoritması)

Tayvan borsası endeksleri ve döviz kurları

Liao, Ho ve Lin
(2008)

Ocak 2000 ile
Aralık 2005

Birliktelik Kuralı (Apriori
Algoritması), K-Ortalamalar

Tayvan borsa endeksleri ve uluslararası endeksler

3. Metodoloji
3.1. Birliktelik Kuralı

Agrawal R ve Swami A. (1993) birliktelik kurallarını bulmanın veri madenciliğinin önemli
konularından biri olduğunu belirtmişlerdir. Birliktelik kuralları algoritması esas olarak veri
tabanlarında eşzamanlı olarak ortaya çıkan öğeler veya özellikler arasındaki ilişkiyi belirlemek
için kullanılır. Örneğin, X kalemini satın alan insanlar da Y öğesi alırlarsa, X öğesi ile Y maddesi
arasında bir ilişki vardır. Bu gibi bilgiler karar vericinin yeni stratejiler ve kampanyalar
planlamasında yardım olmaktadır. Birliktelik kuralı algoritmalarının temel kullanım amacı,
rasgele verileri analiz ederek eşzamanlı ilişkileri ortaya çıkarmaktır. Elde edilen veriler karar
verme aşamasında referans bilgi olarak kullanılabilmektedir.
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Birliktelik Kuralı aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır (Wang vd., 2004, s.428):
𝐼 = {𝑖1 , 𝑖2 , … , 𝑖𝑚 } , belirli bir topluluğa ait her bir öğeyi göstermektedir. Her bir 𝑇 adet işlemde
bulunan öğeler 𝐷 veritabanında tutulmaktadır ve 𝑇 ⊆ 𝐼’dır. Her bir öğe kümesi 𝑇, 𝐼’nin boş
olmayan bir alt öğe kümesidir. Her 𝑋 ⊆ 𝐼 öğe seti için destek değeri adı verilen bu ölçüt 𝐷’nin
istatistiksel önemini belirlemek için hesaplanır. 𝐷𝑒𝑠𝑡𝑒𝑘 (𝑋, 𝐷), 𝐷 veritabanı içinde 𝑋 ürününün
satın alınma oranını göstermektedir. 𝑋, 𝑌 ⸦ 𝐼 𝑣𝑒 𝑋 ∩ 𝑌 = ∅ olduğu durumunda birliktelik kuralı
𝑋 → 𝑌 olarak yazılır. Bu kural eğer X ürünü satın alınırsa, Y ürününün de aynı zamanda
alınabileceğini göstermektedir. Her kural için güven değeri hesaplanır. Bu değer, 𝐺ü𝑣𝑒𝑛(𝑋 →
𝑌) = 𝐷𝑒𝑠𝑡𝑒𝑘(𝑋 ∪ 𝑌, 𝐷)/𝐷𝑒𝑠𝑡𝑒𝑘(𝑋, 𝐷) formülü ile hesaplanmaktadır. 𝐺ü𝑣𝑒𝑛(𝑋 → 𝑌), 𝑋
ürününün satın alındığı durumda, 𝑌 ürününün de alınmasının yüksek olduğunu ifade etmektedir.
Birliktelik kuralı oluşturulurken ilk aşamada büyük öğe kümeleri belirlenip daha sonra bu öğelere
göre kurallar oluşturulur. Mindestek ve mingüven değerleri kullanıcı tarafından belirlenip,
aşağıdaki iki koşulu sağlayan kurallar karar vericiye sunulur:
1. 𝐷𝑒𝑠𝑡𝑒𝑘(𝑋 ∪ 𝑌, 𝐷) ≥ 𝑚𝑖𝑛𝑑𝑒𝑠𝑡𝑒𝑘
2. 𝐺ü𝑣𝑒𝑛(𝑋 → 𝑌) ≥ 𝑚𝑖𝑛𝑔ü𝑣𝑒𝑛
Bu ölçülerin kullanımında ortaya çıkabilecek önyargıları azaltmanın en kolay yolu lift değeri
verilen bir ölçütü kullanılmaktadır. Lift değeri, 𝐿𝑖𝑓𝑡 = 𝐺ü𝑣𝑒𝑛(𝑋 → 𝑌)/𝐷𝑒𝑠𝑡𝑒𝑘(𝑌) formülü ile
hesaplanmaktadır (Wang vd., 2004: s.429, Liao ve Chou, 2013, s.1547).
Birliktelik Kuralı araştırmalarında bir çok algoritma kullanılmaktadır. Bunlara AIS, SETM,
Apriori ve F-Growth gibi algoritmalar örnek gösterilebilir (Silahtaroğlu, 2016, s.143). Bir çok
araştırmacının sıklıkla kullandığı algoritma ise Apriori Algoritmasıdır (Agrawal vd., 1993). Bu
çalışmada da bu yönteme başvurulmuştur. Bu yöntem ilk olarak pazarlama alanında kullanılmıştır,
ancak günümüzde tıp, telekomünikasyon ve finans gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Yöntem
büyük set öğeleri ortaya çıkarmak için kullanılır. Algoritma, her bir alt küme için destek düzeyini
hesaplar ve bunu, kullanıcı tarafından belirtilen minimum destek düzeyi ile karşılaştırır.
Algoritma, belirtilen destek düzeyini aşan alt kümeler kalmayana kadar devam eder (Han ve
Kamber, 2001, s.106). Algoritmaya ilişkin sözde kod Şekil 1’de verilmiştir (Agrawal ve Srikant,
1994):
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Şekil 1: Apriori Algoritması
𝐿1 = {𝐺𝑒𝑛𝑖ş 𝑙 − öğ𝑒 𝑘ü𝑚𝑒𝑙𝑒𝑟𝑖}
𝒇𝒐𝒓 (𝑘 = 2; 𝐿𝑘−1 ≠ ∅; 𝑘 + +) 𝒅𝒐 𝒃𝒆𝒈𝒊𝒏
𝐶𝑘 = 𝑎𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖 − 𝑔𝑒𝑛(𝐿𝑘−1 ); // yeni adaylar
𝒇𝒐𝒓𝒂𝒍𝒍 𝑡ü𝑚 𝑖ş𝑙𝑒𝑚𝑙𝑒𝑟 𝑡 ∈ 𝐷 𝒅𝒐 𝒃𝒆𝒈𝒊𝒏
𝐶𝑡 = 𝑎𝑙𝑡𝑘ü𝑚𝑒(𝐶𝑘 , 𝑡); // t içindeki adaylar
𝒇𝒐𝒓𝒂𝒍𝒍 𝑎𝑑𝑎𝑦𝑙𝑎𝑟 𝑐 ∈ 𝐶𝑡 𝒅𝒐
𝑐. 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 + +;
𝒆𝒏𝒅
𝐿𝑘 = {𝑐 ∈ 𝐶𝑘 |𝑐. 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 ≥ 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑢𝑝}
𝒆𝒏𝒅
𝑎𝑛𝑠𝑤𝑒𝑟 = ⋃𝑘 𝐿𝑘
Kaynak: Agrawal ve Srikant, 1994, s.489

3.2. Veri Seti

Bu çalışmada veri seti, 2001-2018 yıllarını (04.01.2001 - 01.06.2018) kapsayan 18 yıllık veriden
oluşmaktadır. Dünya'nın en gelişmiş borsaları olan Brezilya (BVSP), Arjantin (MERV), ABD
(S&P 500, DJI, IXIC), Fransa (FCHI), Almanya (GDAXI), İngiltere (FTSE), İtalya (MIB), Çin
(SSEC), Hong Kong (HSI), Japonya (N225) ve Türkiye (XU100) borsalarının günlük bazda 4320
günlük kapanış fiyatları kullanılmıştır. Kapanış fiyatlarına ilişkin veri seti ülkeler arası saat farkları
dikkate alınarak oluşturulmuştur. Verimli bir Pazar-sepet analizi için veriler “ikili sözel ifade”
şekline dönüştürülmüştür. Bu kapsamda veri seti, eğer bir indeksin değeri bir önceki güne göre
düşüşte ise “Down”, yükselişte ise “Up” olarak ifade edilebilecek bir şekilde düzenlenmiştir.
Sonuç olarak 13 borsa değeri için 18 yıllık ("Up" ve "Down" lardan oluşan) bir veri seti elde
edilmiş ve Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2: Veri Seti
Borsa
Gün
1
2
3
4
5
6
7
8
9

BVSP

MERV

GSPC

FCHI

GDAXI

FTSE

Up
Down
Up
Up
Down
Up
Down
Up
Down

Up
Up
Up
Up
Up
Up
Down
Up
Down

Down
Down
Down
Up
Up
Up
Down
Down
Up

Up
Down
Down
Down
Down
Up
Up
Down
Down

Down
Up
Up
Up
Down
Up
Up
Up
Down

Up
Up
Down
Down
Down
Up
Up
Up
Down
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Tablo 2: Veri Seti (devamı)
Borsa
Gün
10
11
12
13
14
15
16
17
18

DJI

IXIC

MIB30

XU100

SSEC

DHSI

N225

Down
Down
Down
Down
Up
Up
Down
Down
Up

Down
Down
Down
Up
Up
Up
Down
Down
Down

Up
Up
Down
Up
Up
Up
Up
Down
Down

Down
Up
Up
Up
Down
Down
Down
Up
Up

Up
Down
Down
Up
Down
Down
Down
Up
Down

Up
Down
Up
Down
Down
Up
Down
Up
Down

Up
Up
Down
Down
Down
Up
Up
Up
Up

Öte yandan 2008 küresel durgunluğunun borsaların birlikte hareketliliği üzerindeki etkisinin
anlaşılması için Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu (NBER) tarafından resesyon dönemi olarak
belirtilen Aralık 2007 - Haziran 2009 arası veri setinden çıkartılmış, bu dönemden öncesi ve
sonrası şeklinde iki ayrı veri seti daha elde edilmiştir. Veriler R programında "apriori" paketi
kullanılarak analiz edilmiştir. Çeşitli destek ve güven değerleri ile test edilmiştir. Anlamlı olan en
yüksek destek = 0.2, güven = 0.6 değerleri ile analiz tekrarlanmıştır. Çalışmada dünya borsalarının
birlikte hareketinin yanı sıra Borsa İstanbul Endeks değerinin, hangi borsalardaki değişimlerden
etkilendiği de incelenmiştir.
4. Bulgular
4.1. Dünya Borsa Endekslerinin Birlikteliği
4.1.1. 2001 – 2018 Yıllarına Ait Veri

Tablo 3’de gösterilen dünya borsa endekslerinin diğer dünya borsaları ile birlikteliğinde tüm
dönemlerde güven düzeyi 0,90; destek değeri ise 0,30 ile 0,45 arasında değişmekte ve kurallara
ilişkin ilginçlik değerleri 2 civarındadır. Tüm veriyi kapsayan birinci dönemde ikili birliktelik
kuralı sayısı 2, üçlü birliktelik kuralı sayısı 8’dir. İkili birlikteliklerde Dow Jones ve Nasdaq
endeksleri düştüğünde S&P 500 endeksi düşmekte, Dow Jones ve Nasdaq endeksleri
yükseldiğinde ise S&P 500 yükselmektedir. Üçlü birlikteliklerde DAX, FTSE ve MIB30 borsaları
yukarı veya aşağı yönlü hareket ettiklerinde CAC40 da aynı yönde yukarı veya aşağı yönlü hareket
etmektedir. Diğer 6 adet üçlü birliktelik de dünya borsaları yukarı yönlü hareket ettiklerinde S&P
500’de yukarı yönlü hareket etmektedir. 2008 Finansal Krizi öncesi dönemde 4 adet ikili 4 adet de
üçlü birliktelik kuralı ortaya çıkmıştır.
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Tablo 3: Dünya Borsa Endekslerinin Birbiri ile İlişkisi
lhs

Yön

rhs

Güven

Lift

{DJI=Down,IXIC=Down}

=>

{GSPC=Down}

0.973

2.111

{DJI=Up,IXIC=Up}

=>

{GSPC=Up}

0.973

1.805

{GDAXI=Down,FTSE=Down,MIB30=Down}

=>

{FCHI=Down}

0.968

1.990

{GDAXI=Up,FTSE=Up,MIB30=Up}

=>

{FCHI=Up}

0.963

1.875

{FCHI=Up,DJI=Up,IXIC=Up}

=>

{GSPC=Up}

0.983

1.824

{DJI=Up,IXIC=Up,MIB30=Up}

=>

{GSPC=Up}

0.982

1.822

{BVSP=Up,DJI=Up,IXIC=Up}

=>

{GSPC=Up}

0.983

1.824

{FTSE=Up,DJI=Up,IXIC=Up}

=>

{GSPC=Up}

0.986

1.829

{GDAXI=Up,DJI=Up,IXIC=Up}

=>

{GSPC=Up}

0.979

1.817

{MERV=Up,DJI=Up,IXIC=Up}

=>

{GSPC=Up}

0.982

1.823

(mindestek=0.30)
4.1.2. 2008 Finansal Krizi Öncesi Dönem

Kriz öncesi dönemde Tablo 4’de gösterildiği üzere tüm dönem verisinde olduğu gibi Dow Jones
ve Nasdaq endeksleri düştüğünde S&P 500 endeksi düşmekte, Dow Jones ve Nasdaq endeksleri
yükseldiğinde ise S&P 500 yükselmektedir. Aynı şekilde üçlü birlikteliklerde DAX, FTSE ve
MIB30 borsaları yukarı veya aşağı yönlü hareket ettiklerinde CAC40 da aynı yönde yukarı veya
aşağı yönlü hareket etmektedir.
Tablo 4: Dünya Borsa Endeksleri İlişkisi (2008 Öncesi Dönem)
lhs

Yön

rhs

Güven

Lift

{GDAXI=Down,FTSE=Down}

=>

{FCHI=Down}

0.953

1.947

{DJI=Down,IXIC=Down}

=>

{GSPC=Down}

0.974

2.062

{DJI=Up,IXIC=Up}

=>

{GSPC=Up}

0.972

1.842

{MERV=Up,DJI=Up}

=>

{GSPC=Up}

0.952

1.805

{GDAXI=Down,FTSE=Down,MIB30=Down}

=>

{FCHI=Down}

0.969

1.980

{GDAXI=Up,FTSE=Up,MIB30=Up}

=>

{FCHI=Up}

0.955

1.870

{BVSP=Up,DJI=Up,IXIC=Up}

=>

{GSPC=Up}

0.978

1.855

{GDAXI=Up,DJI=Up,IXIC=Up}

=>

{GSPC=Up}

0.981

1.860

(mindestek=0.30)
4.1.3. 2008 Finansal Krizi Sonrası Dönem

Kriz sonrası dönemde ise 2 adet ikili birliktelik kuralı 11 adet üçlü birliktelik kuralı ortaya
çıkmıştır. Tablo 5’de kriz sonrası dönemde diğer dönemlerde olduğu gibi Dow Jones ve Nasdaq
endeksleri düştüğünde S&P 500 endeksi düşmekte,

Dow Jones ve Nasdaq endeksleri

yükseldiğinde ise S&P500 yükselmektedir. Üçlü birliktelik kurallarında 8 birliktelikte dünya
borsaları yukarı yönlü hareket ettiklerinde S&P 500’de yukarı yönlü hareket etmektedir. Diğer üç
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birliktelik ise dünya borsaları yukarı yönlü hareket ettiklerinde CAC40’da yukarı yönlü hareket
etmektedir.
Tablo 5: Dünya Borsa Endeksleri İlişkisi (2008 Sonrası Dönem)
lhs

Yön

rhs

Güven

Lift

{DJI=Down,IXIC=Down}

=>

{GSPC=Down}

0.974

2.179

{DJI=Up,IXIC=Up}

=>

{GSPC=Up}

0.971

1.755

{BVSP=Up,DJI=Up,IXIC=Up}

=>

{GSPC=Up}

0.986

1.783

{GDAXI=Up,FTSE=Up,MIB30=Up}

=>

{FCHI=Up}

0.967

1.858

{GDAXI=Up,DJI=Up,MIB30=Up}

=>

{FCHI=Up}

0.952

1.829

{GSPC=Up,GDAXI=Up,MIB30=Up}

=>

{FCHI=Up}

0.954

1.832

{DJI=Up,IXIC=Up,MIB30=Up}

=>

{GSPC=Up}

0.980

1.773

{FCHI=Up,DJI=Up,IXIC=Up}

=>

{GSPC=Up}

0.979

1.770

{FTSE=Up,DJI=Up,IXIC=Up}

=>

{GSPC=Up}

0.985

1.781

{GDAXI=Up,DJI=Up,IXIC=Up}

=>

{GSPC=Up}

0.976

1.766

{DJI=Up,IXIC=Up,N225=Up}

=>

{GSPC=Up}

0.979

1.770

{MERV=Up,DJI=Up,IXIC=Up}

=>

{GSPC=Up}

0.984

1.779

{FCHI=Up,GDAXI=Up,DJI=Up,IXIC=Up}

=>

{GSPC=Up}

0.978

1.769

(mindestek=0.30)
4.2. Dünya Borsa Endeksleri ile Borsa İstanbul 100 Endeksi ile Birlikteliği
4.2.1. 2001-2018 Yıllarına Ait Veri

Borsa İstanbul 100 endeksinin dünya borsaları ile birlikteliğinde tüm dönemlerde güvenirlilik
düzeyi 0,60; destek değerleri 0,20 ile 0,35 arasında değişmekte ve kurallara ilişkin ilginçlik
değerleri 1’in üzerindedir. Tablo 6’da tüm veriyi kapsayan birinci dönem gösterilmiştir. Tek başına
Hang Seng Endeksi’nde yukarı yönlü değişimde BİST 100 Endeksi de yukarı yönlü değişmektedir.
İkili olarak artış sergileyerek BİST100’ünde arttığı birliktelik kuralı sayısı 13 dür. Üçlü olarak
artış sergileyerek BİST100’ünde arttığı birliktelik kuralı sayısı ise 2’dir.
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Tablo 6: Dünya Borsa Endeksleri-Türkiye İlişkisi
lhs

Yön

rhs

Güven

Lift

{DHSI=Up}

=>

{XU100=Up}

0.620

1.181

{BVSP=Up,DHSI=Up}

=>

{XU100=Up}

0.649

1.236

{DHSI=Up,N225=Up}

=>

{XU100=Up}

0.650

1.239

{DJI=Up,DHSI=Up}

=>

{XU100=Up}

0.640

1.218

{GSPC=Up,DHSI=Up}

=>

{XU100=Up}

0.644

1.226

{SSEC=Up,DHSI=Up}

=>

{XU100=Up}

0.619

1.179

{IXIC=Up,DHSI=Up}

=>

{XU100=Up}

0.649

1.235

{MERV=Up,DHSI=Up}

=>

{XU100=Up}

0.623

1.187

{BVSP=Up,DJI=Up}

=>

{XU100=Up}

0.604

1.151

{BVSP=Up,GSPC=Up}

=>

{XU100=Up}

0.612

1.165

{BVSP=Up,IXIC=Up}

=>

{XU100=Up}

0.610

1.162

{DJI=Up,N225=Up}

=>

{XU100=Up}

0.606

1.155

{GSPC=Up,N225=Up}

=>

{XU100=Up}

0.617

1.175

{IXIC=Up,N225=Up}

=>

{XU100=Up}

0.614

1.169

{BVSP=Up,GSPC=Up,DJI=Up}

=>

{XU100=Up}

0.611

1.164

{BVSP=Up,GSPC=Up,IXIC=Up}

=>

{XU100=Up}

0.615

1.173

(mindestek=0.20)
4.2.2. 2008 Finansal Krizi Öncesi Dönem

Tablo 7’de gösterilen 2008 Finansal Krizi öncesi dönemde tek başına Nikkei 225, Hang Seng ve
S&P500 Endeksleri’nde yukarı yönlü değişimde BİST 100 Endeksi de yukarı yönlü
değişmektedir. ikili birliktelik kural sayısı 20 iken üçlü birliktelik kural sayısı 7’dir. Kriz öncesi
dönemde bir adet dörtlü birliktelik kuralı mevcuttur.
Tablo 7: Dünya Borsa Endeksleri-Türkiye İlişkisi (2008 Öncesi Dönem)
lhs

Yön

rhs

Güven

Lift

{N225=Up}

=>

{XU100=Up}

0.614

1.151

{DHSI=Up}

=>

{XU100=Up}

0.625

1.172

{GSPC=Up}

=>

{XU100=Up}

0.600

1.126

{DHSI=Up,N225=Up}

=>

{XU100=Up}

0.664

1.246

{GSPC=Up,N225=Up}

=>

{XU100=Up}

0.660

1.239

{IXIC=Up,N225=Up}

=>

{XU100=Up}

0.650

1.219

{BVSP=Up,N225=Up}

=>

{XU100=Up}

0.640

1.200

{DJI=Up,DHSI=Up}

=>

{XU100=Up}

0.653

1.224

{GSPC=Up,DJI=Up}

=>

{XU100=Up}

0.605

1.135

{DJI=Up,IXIC=Up}

=>

{XU100=Up}

0.616

1.156

{BVSP=Up,DJI=Up}

=>

{XU100=Up}

0.621

1.164
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{GSPC=Up,DHSI=Up}

=>

{XU100=Up}

0.658

1.234

{IXIC=Up,DHSI=Up}

=>

{XU100=Up}

0.663

1.243

{BVSP=Up,DHSI=Up}

=>

{XU100=Up}

0.649

1.217

{GDAXI=Up,DHSI=Up}

=>

{XU100=Up}

0.624

1.170

{GSPC=Up,FTSE=Up}

=>

{XU100=Up}

0.600

1.126

{BVSP=Up,FTSE=Up}

=>

{XU100=Up}

0.602

1.130

{GSPC=Up,MIB30=Up}

=>

{XU100=Up}

0.602

1.129

Tablo 7: Dünya Borsa Endeksleri-Türkiye İlişkisi (2008 Öncesi Dönem)(Devamı)
lhs

Yön

rhs

Güven

Lift

{BVSP=Up,MIB30=Up}

=>

{XU100=Up}

0.602

1.129

{GSPC=Up,IXIC=Up}

=>

{XU100=Up}

0.613

1.149

{BVSP=Up,GSPC=Up}

=>

{XU100=Up}

0.627

1.177

{BVSP=Up,IXIC=Up}

=>

{XU100=Up}

0.623

1.169

{BVSP=Up,MERV=Up}

=>

{XU100=Up}

0.601

1.127

{GSPC=Up,DJI=Up,IXIC=Up}

=>

{XU100=Up}

0.620

1.163

{BVSP=Up,GSPC=Up,DJI=Up}

=>

{XU100=Up}

0.631

1.184

{GSPC=Up,GDAXI=Up,DJI=Up}

=>

{XU100=Up}

0.606

1.137

{BVSP=Up,DJI=Up,IXIC=Up}

=>

{XU100=Up}

0.641

1.203

{GSPC=Up,IXIC=Up,DHSI=Up}

=>

{XU100=Up}

0.674

1.264

{BVSP=Up,GSPC=Up,IXIC=Up}

=>

{XU100=Up}

0.640

1.200

{GSPC=Up,GDAXI=Up,IXIC=Up}

=>

{XU100=Up}

0.613

1.149

{BVSP=Up,GSPC=Up,DJI=Up,IXIC=Up}

=>

{XU100=Up}

0.644

1.208

(mindestek=0.20)
4.2.3. 2008 Finansal Krizi Sonrası Dönem
Tablo 8’de Kriz sonrasındaki dönemde sadece Hang Seng Endeksi’nin yukarı yönlü değişiminde
BİST 100 Endeksi de yukarı yönlü değişmektedir. İkili birliktelik kuralı sayısı 15 iken üçlü
birliktelik kuralı sayısı 3’dür. Kriz sonrası dönemde dörtlü birliktelik kuralı bulunamamıştır.
Birliktelikler yukarı yönlü hareketlerde ortaya çıkmıştır. Güvenirlilik düzeyi düştükçe aşağı yönlü
birlikteliklerde ortaya çıkmaktadır.
Tablo 8: Dünya Borsa Endeksleri-Türkiye İlişkisi (2008 Sonrası Dönem)
lhs

Yön

rhs

Güven

Lift

{DHSI=Up}

=>

{XU100=Up}

0.622

1.175

{BVSP=Up,DHSI=Up}

=>

{XU100=Up}

0.658

1.244

{BVSP=Up,FCHI=Up}

=>

{XU100=Up}

0.604

1.141

{BVSP=Up,DJI=Up}

=>

{XU100=Up}

0.600

1.134

{BVSP=Up,GSPC=Up}

=>

{XU100=Up}

0.610

1.152
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{BVSP=Up,IXIC=Up}

=>

{XU100=Up}

0.609

1.151

{FCHI=Up,DHSI=Up}

=>

{XU100=Up}

0.639

1.207

{FTSE=Up,DHSI=Up}

=>

{XU100=Up}

0.633

1.195

{GDAXI=Up,DHSI=Up}

=>

{XU100=Up}

0.634

1.197

{DHSI=Up,N225=Up}

=>

{XU100=Up}

0.643

1.215

{SSEC=Up,DHSI=Up}

=>

{XU100=Up}

0.624

1.179

{DJI=Up,DHSI=Up}

=>

{XU100=Up}

0.628

1.188

{GSPC=Up,DHSI=Up}

=>

{XU100=Up}

0.634

1.198

{IXIC=Up,DHSI=Up}

=>

{XU100=Up}

0.638

1.205

{MERV=Up,DHSI=Up}

=>

{XU100=Up}

0.621

1.174

{GSPC=Up,SSEC=Up}

=>

{XU100=Up}

0.601

1.136

{BVSP=Up,GSPC=Up,DJI=Up}

=>

{XU100=Up}

0.603

1.140

{BVSP=Up,GSPC=Up,IXIC=Up}

=>

{XU100=Up}

0.608

1.148

{GSPC=Up,IXIC=Up,DHSI=Up}

=>

{XU100=Up}

0.632

1.194

(mindestek=0.20)
5. Sonuç ve Değerlendirme

Bu çalışma yatırımcıların yatırım yapacakları endekslerin hangi endeksler ile birlikte hareket
ettiğini tespit etmek açısından önemlidir. Böylece, yatırımcılar yükselmeye ya da düşmeye karar
verdikleri borsa değerine göre diğer borsaların nasıl hareket edeceğini tahmin edebileceklerdir.
Çalışmada, küresel borsaların kriz sonrası dönemde kriz öncesi döneme göre finansal
entegrasyonlarını güçlendirdiği görülmektedir. Amerikan borsalarının (Dow Jones, Nasdaq ve
S&P500) her dönemde aynı yöne doğru hareket ettiği tespit edilmiştir. Bu beklenilen bir sonuçtur.
Amerikan borsaları içerisinde en çok S&P500 diğer dünya borsalarının hareketlerine göre hareket
eden bir borsadır. S&P500 endeksi yurtdışı vadeli piyasalarda alınıp satılabilen bir endeksdir. Bu
sonuçlara göre diğer borsaların yükselmesi veya düşmesi, S&P500 endeksine yatırım yapacak
yatırımcılara yol göstermektedir. Avrupa borsalarında ise İngiltere, Almanya ve İtalya borsa
endekslerinin hareketlerinin Fransa borsa endeksi hareketlerini birlikte etkilediği gözlemlenmiştir.
Bu durum, Avrupa Birliği ekonomik entegrasyonunun bir sonucudur. Ayrıca kriz sonrası dönemde
Japonya borsası ile dünya borsaları arasında entegrasyon oluşmaktadır. Bu sonuç Japonya’nın
doksanlı yıllardan bu yana yaşadığı durgunluktan çıkmaya yönelik bir çaba olarak görülebilir.
Çalışmada Borsa İstanbul 100 Endeksi’nin kriz öncesi dönemde Uzakdoğu borsaları ile tek başına
birlikteliği kriz sonrası dönemde ikili birlikteliklere dönüşmüştür. Ayrıca Borsa İstanbul 100
endeksinin kriz sonrası dönemde, kriz öncesi döneme göre dünya borsaları ile birlikteliği
azalmıştır. Bu durum kriz sonrası dönemde yatırımcıların Borsa İstanbul 100 Endeksi’ni küresel
bir yatırım olarak değerlendirmediğini göstermektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülke
kategorisindeki Brezilya’nın ise dünya borsaları ile birlikteliği kriz öncesi ve sonrası dönemde
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devam etmektedir. Türkiye Borsasının diğer ülke borsa endekslerinin yükselişinde bir
birlikteliğinin olduğu ortaya çıkartılmıştır. Düşüş durumunda ise herhangi bir kural oluşmamıştır.
Analiz sonucunda aşağıdaki öneriler verilebilir.
Borsa İstanbul 100 Endeksi'nin diğer dünya borsalarıyla birlikte hareket etmesi, finansal
entegrasyonun sağlanmasıyla gerçekleştirilebilir.
Brezilya gibi gelişmekte olan ülkelerin yaptığı finansal entegrasyon uygulamalarının araştırılması
Borsa İstanbul 100 Endeksi’nin küresel bir yatırım aracı olmasının yolunu açacaktır. Ayrıca
Avrupa Birliği ile olan ilişkiler nezdinde Avrupa ile finansal entegrasyon için çalışmaların
hızlandırılması gerekmektedir. Finansal entegrasyonun artırılması için Borsa İstanbul 100
Endeksi’nde finansal derinleşmenin ve ürün sayısının artırılması, İstanbul Finans Merkezi’nin bir
an önce hayata geçirilmesi ve özel işlem vergileri, vergi mevzuatının yenilenmesi gibi alanlarda
iyileştirmelerin yapılması gerekmektedir.
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Veri Madenciliği Yöntemleri ile Meme Kanseri Hastalarının Kan Örnekleri Üzerine Bir
Sınıflandırma Uygulaması
Sabiha KÜÇÜKBAYRAM 1
Ersoy ÖZ2

Özet
Hücre yaşamı boyunca çeşitli genetik ve epigenetik değişimler sonucunda normal bir hücre
kanser hücresine dönüşebilir. Meme kanseri en yaygın kanser türlerinden birisidir. Bu
çalışmanın amacı sağlıklı ve meme kanseri olan kişilerden alınan kan örnekleri için veri
madenciliği yöntemleri olarak sınıflandırma algoritmalarını kullanmaktır. Bu çalışmanın
amacı ele alınan veri kullanılarak doğru sınıflandırma başarısı en yüksek sınıflandırıcı
algoritmasını belirlemek ve en etkili değişkenleri ortaya çıkarmaktır. Böylece kullanılan
veri için meme kanseri hastalığının tespitinde ön tanı olabilecek bir model önermektir.
Anahtar Kelimeler: Sınıflandırma, Öznitelik Seçimi, Meme Kanseri.
JEL Sınıfı: C800, C880, C890.

Abstract
Because of the genetic and epigenetic changes, a cell can transform into a cancer cell during
its life span. Breast cancer is one of the most common cancer types. This study targets
using classification algorithms by using data mining methods for blood samples taken from
people who have breast cancer. The target of this study using data is to highlight the most
true classification success algorithm and the most effective variables. Therefore it is
possible to propose a model to pre-diagnose for breast cancer.
Keywords: Classification, Feature Selection, Breast Cancer.
JEL Classification: C800, C880, C890.

1. Giriş

Meme kanseri verileri üzerine veri madenciliği algoritmaları kullanılarak yapılan çalışmalarda ele
alınan değişkenler genel olarak, demografik bilgiler, kanser hücresinin genişliği, alanı ve
büyüklüğü gibi yapısal özellikleri, marjinal adezyon, metastaz bilgileri, kemoterapi ve radyoterapi
alınması şeklindedir. Bu çalışmada literatürde pek rastlanmayan meme kanseri hastalarının
kandaki element değerleri için veri madenciliği algoritmaları uygulanmıştır. Böylece kan element
değerleri ile meme kanseri için bir tahmin metodu önerilebilecektir. Ayrıca çalışmada ele alınan
değişkenler ve yapılan sınıflandırma ile literatüre önemli katkı sağlanacağı düşünülmektedir.
Çalışmada kullanılacak veri, Atatürk Üniversitesi Onkoloji polikliniğine başvuran hastalardan
rastgele olarak seçilmiştir. 40 meme kanserli ve 40 sağlıklı olmak üzere 80 kişinin Al, Cr, Fe, Cu,
Zn, Se, Na, K, Ca ve Mg kan element değerleri alınmıştır. Bu tarz verilerin analizinde veri
madenciliği yöntemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüzde teknoloji çok büyük
miktarlarda verinin elde edilerek, kaydedilmesini olanaklı kılmakta olup; bilgi çağında sayısal
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modellerle veri setleri içinde bulunan örüntü, eğilim ve aykırılıkların özetlenmesi, diğer bir
değişle; verinin bilgiye dönüştürülmesi daha büyük önem ve anlam kazanmıştır. Bununla beraber
bu veriler içinde anlamlı ve yararlı bilgilerin elde edilme üretilme sürecinde büyük zorluklar
yaşanmaktadır. Geleneksel istatistiksel yöntemlerle büyük boyuttaki verilerin çözümlenmesi kolay
olmamaktadır. Bu nedenle, verileri işlemek ve çözümlemek için, özel yöntemlere gereksinim
duyulmuş olup; bunun sonucunda veri madenciliği yöntemleri bu gereksinimi karşılamak üzere
ortaya çıkmıştır. Özetle, veri madenciliği, çok büyük miktardaki verilerin içindeki ilişkileri
inceleyerek aralarındaki bağlantıyı bulmaya yardımcı olan ve veri tabanı sistemleri içerisinde gizli
kalmış bilgilerin çekilmesini sağlayan veri analizi tekniğidir (Dunham, 2003)
Veri madenciliğinde modeller “Tanımlayıcı (Descriptive) ve Tahmin Edici Modeller (Predictive)”
olmak üzere iki ana başlık altında incelenir. (Bigus Joseph, 1996). Tanımlayıcı modeller ilişki
analizi ve kümeleme analizi olarak iki alt başlık altında toplanırken, tahmin edici modeller ise
sınıflandırma ve istatistiksel tahmin edici modeller olarak iki alt başlık altında toplanır. (Şimşek
Gürsoy,2009). Tahmin edici model yöntemi kullanılarak, sonuçları bilinen verilerden hareket
edilerek bir model geliştirilmesi ve kurulan bu modelden yararlanılarak sonuçları bilinmeyen veri
kümeleri için sonuç değerlerin tahmin edilmesi amaçlanmaktadır. Tanımlayıcı model yöntemi
kullanılarak ise, karar vermeye rehberlik etmede kullanılabilecek mevcut verilerdeki örüntülerin
tanımlanması sağlanmaktadır.
Çalışma şu aşamalardan oluşmaktadır. Öncelikle veri madenciliğinden tahmin edici modellerinden
sınıflandırma metotları üzerinde durulacak ve bu metotlar uygulanarak uygulama yapılıp sonuçlar
değerlendirilecektir.
2. Metotlar

Bu çalışmada, ikili sınıflandırma için karar ağaçları (J48, LMT, Random Forest (RF) ve REPTree),
Naive Bayes (NB), Puk, Rbf ve Poly çekirdek fonksiyonlu Destek Vektör Makineleri (DVM),
Lojistik Regresyon (LR) ve K-En Yakın Komşu algoritmaları kullanılırken öznitelik seçimi için
ise Bilgi Kazancı, Korelasyon, Simetrik Belirsizlik, Cfs Altküme, Kazanç Oranı, OneR ve ReliefF
algoritmaları kullanılmıştır.
2.1. Karar Ağaçları

Karar ağaçları veri madenciliğinde en çok kullanılan yöntemlerin başında gelmektedir. Karar
ağaçları kullanılarak sınıflandırma oluşturmak için sahip olduğumuz verilerden ağaç oluşturulur
ve veri setindeki kayıtlar bu ağaca uygulanır, çıkan sonuca göre kayıtların sınıflandırma işlemi
gerçekleşir. (Silahtaroğlu, 2013). Karar ağacının yapısında her bir düğüm bir niteliği temsil eder.
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Dallar ve yapraklar ağaç yapısının elemanlarıdır. En üstteki eleman kök, en alttaki eleman yaprak
ve bunların arasında kalan elemanlar ise dal olarak isimlendirilir. (Alpaydın,2000)
Karar ağaçlarında, ID3, C4.5, CART, Random Forest, Raptree gibi farklı algoritmalar kullanılarak
çözüm yapılmaktadır. Bu algoritmaların kullanılmasındaki temel amaç, genelleştirme hatasını en
aza indirerek verilen bir veri setinden karar ağacı meydana getirmektir. C4.5 (J48): 1993 yılında
Quinlan tarafından ortaya çıkarılmış bir karar ağacı algoritmasıdır. Bu algoritma ile sayısal veriler
karar ağaçlarında kullanılabilir hale gelmiştir. Sınıflandırma işlemini verilerin sıklıklarına göre
yapmaktadır. Veri kümesindeki düzensizliği gösteren entropi hesabına bağlı olarak çalışmaktadır.
(Özkan,2008) REP Tree: Regresyon ağacı mantığıyla, farklı yinelemelerde birden fazla ağaç
oluşturulmakta ve daha sonra oluşturulan bu karar ağaçlarından en iyisini seçilmektedir. Algoritma
varyansdan kaynaklanan hatayı en aza indirme ilkesine ve entropi ile bilgi kazanımı ilkesine
dayanmaktadır. (Devasena,2015) Random Forest: Özellikle büyük miktarlı verilerin
sınıflandırılmasında iyi performans göstermektedir. Amacı tek bir karar ağacı üretmek yerine her
biri farklı eğitim kümelerinde eğitilmiş olan çok sayıda karar ağacını birleştirmektir. Farklı eğitim
kümeleri oluştururken ön yükleme ve rastgele özellik seçimi kullanılmaktadır. (Breiman,2001)
2.2. Naive Bayes

Naive Bayes sınıflandırması olasılık ilkelerine göre tanımlanmış bir dizi hesaplama ile modele
yansıtılan verilerin sınıfını öğrenmeyi amaçlar. Bayes Sınıflayıcı, Bayes teoremine dayanarak
istatistiksel kestirim yapar. Veri kümesinde bulunan her bir özelliğin sınıflama problemine eşit
katkıda bulunduğu ve bu katkıların birbirinden bağımsız olduğu varsayıldığında kullanılabilir basit
sınıflayıcı tekniktir. Ayrıca sistemdeki veriler değiştikçe naive bayes kendi eğitim sistemini ve
kendi modelini adepte ederek değişiklere duyarlı bir halde davranabiliyor. Veri setindeki bütün
özellikleri eşit sayması Naive Bayesin yetersizliğidir. Örneğin şeker hastalığı tespit probleminde
kişinin kan basıncı ile kişinin boyunun aynı değerde bir özellik olarak görmesi mantıklı değildir.
2.3. Destek Vektör Makineleri

Destek Vektör Makineleri(DVM) temel prensip olarak iki sınıfı birbirinden ayıran en uygun
hiperdüzlemin bulunması esasına dayanır. DVM, yönteminde veriler doğrusal olarak
ayrılabiliyorsa doğrusal DVM, doğrusal olarak ayrılamıyorsa doğrusal olmayan DVM kullanılır.
Doğrusal olmayan DVM, bir haritalama yöntemi ile orijinal veriyi daha yüksek boyutlu bir uzaya
taşır ve burada verileri sınıflandırmak için optimum olabilecek doğrusal ayırıcı hiperdüzlemi
bulmaya çalışır. Doğrusal olmayan ayrılabilir veriyi doğrusal ayrılabilir veriye dönüştürmek için
veri, doğrusal olmayan bir çekirdek fonksiyonu kullanarak yüksek boyutlu bir özellik uzayı
formunda haritalanır. Çekirdek fonksiyonlarının özellik uzayında karşılık gelen iç çarpımı olması
gerekir ki böylece dönüşmüş olurlar. Çoğunlukla kullanılan; doğrusal, radyal tabanlı, polinom,
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sigmoid, ikinci dereceden çoklu, ters ikinci dereceden çoklu çekirdek fonksiyonlarıdır. Doğrusal
olmayan DVM yaklaşımının başlıca görevi, çekirdeğin seçiminde yatmaktadır. Farklı çekirdek
fonksiyonları seçmek farklı DVM üretir ve farklı performanslara neden olabilir. Çekirdek
fonksiyonunun doğru seçimi öğrenme kapasitesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
2.4. Lojistik Regresyon

Lojistik regresyon, bağımlı değişkenin tahmini değerlerini olasılık olarak hesaplayarak, olasılık
kurallarına uygun sınıflama yapma imkânı veren bir istatistiksel yöntemdir. Lojistik regresyon
modelinde amaç bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi, en az değişken ile en çok
uyum gösteren biçimde tanımlayabilen, kabul edilebilir bir model kurmaktır. Lojistik regresyon
analizinin temel odağı, bireylerin hangi grubun üyesi olduğunu kestirmede bir regresyon denklemi
oluşturmaktır. Lojistik regresyonun yansız ve sapmasız istatistikler ortaya koyması için büyük
örneklemler gerekmektedir. Bu analizde, bağımlı değişken kategorik iken bağımsız değişkenler
kategorik veya kategorik olmayabilirler.
2.5. K-En Yakın Komşu

K-en yakın komşu algoritması (K-NN), gerçekleştiriminin basit ve kolay, öğrenme sürecinin güçlü
ve kullanışlı olmasından dolayı sınıflandırmada yaygın biçimde kullanılmaktadır. K-NN
algoritması, eğitiminin olmaması, gerçekleştiriminin kolay, analitik olarak izlenebilir, yerel
bilgilere uyarlanabilir, paralel gerçekleştirime uygun, gürültülü eğitim verilerine karşı dirençli
olması gibi avantajları ile sınıflandırma uygulamalarında özellikle tercih edilmektedir. Örnek veri
setine katılacak olan yeni verinin, mevcut verilere göre uzaklığı hesaplanıp, k sayıda yakın
komşuluğuna bakılır. En yaygın uzaklık ölçütleri olarak; Minkowski, Öklid, Manhattan,
Chebyschev ve Dilca uzaklığı kullanılmaktadır. (Bhatia,2010)
2.6. Öznitelik Seçim Algoritmaları

Veri madenciliği yöntemlerinde sınıflandırma yapılırken en önemli noktalardan birisi de hangi
değişkenin etkin(etkili) olduğunu öğrenmektir. Sınıflandırma algoritmalarında kullanılan değişken
sayısının olabildiğince azaltılması ve bu yapılırken sınıflandırma başarılarında belirgin bir azalma
olmaması veya artış olması son derece önemlidir. Bu çalışmada Info Gain, Correlation, ReliefF,
Symmetrical Uncert, CFS Subset Evaluator, Gain Ratio, OneR öznitelik seçim algoritmaları
kullanılmıştır. Bilgi Kazancı (Information Gain) :Veri seti özniteliklere göre bölündüğünde
tahmini kaybı hesaplamada kullanılan entropiye dayalı yöntemlerden biridir. Entropi sistemin
düzensizliğini ya da belirsizliğini belirleyen 0 ile 1 arasında bir değerdir. Entropi değerinin 1’e
yaklaşması sistemin daha çok bilgi içerdiğini göstermektedir. (Quinlan,1986) Kazanım Oranı
(Gain Ratio) : Bilgi kazancı yöntemine alternatif olarak aynı amaç doğrultusunda kullanılan
öznitelik seçim yöntemlerinden biridir. Veri setinde bir öznitelik çok fazla farklı değere sahip
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olduğunda o öznitelik için her bir farklı değere düşen örnek sayısı düşük olmaktadır. Bu nedenle
o öznitelik için hesaplanan entropi değeri küçük, bilgi kazancı ise büyük çıkmaktadır. Bilgi
kazancı yönteminde de anlatıldığı gibi bu değerin büyük çıkması o değişkenin veri setini
tanımlamada iyi olduğunu göstermektedir. Özniteliğin alabileceği farklı değer sayısının çok
olması durumunda bilgi kazancı yönteminin o özniteliği iyi bir seçici olarak seçmesi sistemin
ezberleme yapmasına neden olabilmektedir. Kazanım oranı bu probleme çözüm olarak her bir
öznitelik için bölünme bilgisini hesaplar ve elde edilen bilgi kazancını bölünme bilgisine bölerek
kazanım oranını hesaplar. Bu oranın 1’e yaklaşması o değişkenin veri setini tanımlamada başarılı
olduğunu göstermektedir. ReliefF: Veri setinden bir örnek ele alarak ilgili örneğin, kendi
sınıflarındaki diğer örneklerle yakınlığını ve farklı sınıflarla olan uzaklığına bağlı bir model
oluşturarak öznitelik seçme işlemini gerçekleştirmektedir. Bu yöntem iki sınıfı olan veri setleri
için başarılı sonuç verse de çoklu sınıfa sahip veri setleri için çalışmamaktadır. Bu problemi
çözmek için 1994 yılında Kononenko çoklu sınıfı olan veri setleri içinde çalışan ReliefF
algoritmasını geliştirmiştir. (Bolón-Canedo V,2014) OneR: Değişkenleri hata oranlarına göre
sıralayan bir öznitelik seçimi yöntemidir. Diğer yöntemlere göre daha basit olan bu yöntemdeki
amaç her bir değişkenin tek başına kullanılması durumunda oluşacak hata değerini hesaplayarak
değişkenleri sıralamaktır. Bu doğrultuda veri setindeki her bir değişken için bir model oluşturulur.
Oluşturulan her bir model için veri seti modeli oluşturan değişkenin alabileceği farklı değerlere
göre bölünür. Daha sonra her bir farklı değer için daha sık geçen sınıf temel sınıf olarak kabul
edilir ve diğer sınıfa ait örnekler hata olarak kabul edilir. Her bir farklı değer için elde edilen hata
toplandığı

zaman

modelin

toplam

hatası

elde

edilmiş

olur.

(Kaynar,O.,

Arslan,H.,Görmez,Y.,Işık,E.,2018) Modeller toplam hatası küçük olandan büyük olana doğru
sıralandıktan sonra belirlenen eşik değerinin altında kalan modeli oluşturan değişken veri setinden
çıkartılarak yeni veri seti elde edilir. Birçok yöntemle karşılaştırıldığında daha basit olmasına
rağmen bu yöntemin birçok veri seti için başarılı sonuçlar verdiği görülmüştür. (Quinlan,1986)
CFS: CFS, 1999 yılında Hall tarafından geliştirilmiştir. (Hall M,1999) Alt öznitelik kümelerini
korelasyon bazlı değerlendirerek en iyi alt öznitelik kümeyi bulmayı hedefleyen filtre modelli
öznitelik seçme algoritmalarından biridir. Temel prensip olarak kendi aralarında korelasyonu az,
sınıf etiketleri ile korelasyonu fazla öznitelik alt kümesini seçmeye çalışan bir algoritmadır.
3. Uygulama

Atatürk Üniversitesi Onkoloji polikliniğine başvuran hastalardan rastgele olarak seçilmiştir. 40
meme kanserli ve 40 sağlıklı olmak üzere 80 kişinin Al, Cr, Fe, Cu, Zn, Se, Na, K, Ca ve Mg kan
element değerleri alınmıştır.80 kişinin 10 element değerleri için sınıflandırma başarılarının
ortalaması alınarak doğru sınıflandırma başarıları elde edilmiştir. Değişkenler arasından etkili
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değişkenleri belirlemek adına öznitelik seçimi algoritmaları kullanılmıştır. 80 kişinin 10 element
değerleri için sınıflandırma algoritmaları 10-katlı çapraz doğrulama yöntemi ile çalıştırılmıştır.
Böylece veri seti 10 defa eğitim ve test olarak ayrılmış ve her defasında farklı bir küme test
edilmiştir. 10 defa yapılan sınıflandırmanın sonunda tüm sınıflandırma başarılarının ortalaması
alınarak doğru sınıflandırma başarıları elde edilmiştir. Sonrasında tüm değişkenler arasından etkili
değişkenleri belirlemek adına öznitelik seçimi algoritmaları kullanılmıştır. Etkili değişkenlere
bağlı olarak tekrar 10-katlı çapraz doğrulama kullanılarak doğru sınıflandırma başarıları elde
edilmiştir. Tüm analizler açık kaynak kodlu Weka 3.7.11 programı ile yapılmıştır.
Çalışmada k katlı çapraz doğrulama yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde öncelikle k sayısı
belirlenir. k sayısına göre veri seti k eşit parçaya bölünür. Bu parçalardan (k-1) tanesi eğitim ve
bir tanesi test kümesi olarak belirlenir. Yöntem k defa çalıştırılarak her defasında farklı bir küme
test kümesi olarak kullanılır. k defa yapılan test sonucunda elde edilen değerlerin ortalaması alınır.
Çalışmada k değeri 10 alınarak işlem yapılmıştır.
Çalışmada kullanılacak verinin bağımlı ve bağımsız değişken değerleri ARFF dosyası olarak
hazırlanmış ve analiz yapmak üzere WEKA programı kullanılmıştır. WEKA, veri madenciliğinde
kullanılan makine öğrenmesi algoritmalarını barındıran Java programlama dili tabanlı bir
yazılımdır. Waikato üniversitesinde geliştirilmiş ve Waikato Environment for Knowledge
Analysis kelimelerinin baş harflerinden programın adı oluşturulmuştur.
Tablo 1: Bağımsız On Değişken ve Bağımlı Değişken
BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN
1 – Al
2 - Cr
3 - Fe
4 - Cu
5 - Zn
6 - Se
7 - Na
8-K
9 - Ca
10 - Mg

BAĞIMLI DEĞİŞKEN
Sonuç (0-Kansersiz, 1-Kanserli)

Tablo 2: On Elementin Değerleri Kullanılarak Doğru Sınıflandırma Oranları
METODLAR

DOĞRU SINIFLAMA ORANI

J48
LMT
Random Forest
REPTree
Naive Bayes
Puk çekirdek fonksiyonlu

%86.25
%87.5
%90
%87.5
%73.75
% 83.75
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Rbf çekirdek fonksiyonlu
Poly çekirdek fonksiyonlu
Lojistik Regresyon
K-En Yakın Komşu algoritması
k=1

%68.75
%78.75
%73.75
%80

On elementin değerleri kullanılarak yapılan sınıflandırmada doğru sınıflandırma oranları; karar
ağacı algoritmalarından J48: %86.25, LMT: %87.5, RF: %90, REPTree: %87.5, NB: %73.75,
DVM’lerden Puk çekirdek fonksiyonlu: % 83.75, Rbf çekirdek fonksiyonlu: %68.75, Poly
çekirdek fonksiyonlu: %78.75, LR: %73.75 ve K-En Yakın Komşu algoritması: %80 olarak
bulunmuştur. Bu değerlere göre en yüksek doğru sınıflandırma oranı %90 ile RF karar ağacı
algoritmasına aittir.
Tablo 3: Öznitelik Seçimi Algoritmaları
Info
Gain

Correlatio
n

0.767 6
Se
0.387 4
Cu
0.273 2
Cr
0.207 1
Al
0.164 10
Mg
0.135 7
Na
0
9
Ca
0
8K
0

3
Fe

0

5
Zn

0.42413
Cu
0.35752
Al
0.28866
Mg
0.20245
Cr
0.14958
Na
0.06168
Se
0.0593
Fe
0.05571
K
0.02314
Ca
0.00269
Zn

4
1
10
2
7
6
3
8
9
5

ReliefF

Symme
trical
Uncert

CFS
Subset
Evaluator

0.056043 4
Cu
0.055037 6
Se
0.034275 1
Al
0.029211 10
Mg
0.020959 7
Na
0.015056 2
Cr
0.014188 5
Zn
0.007803 8
K
0.006747 3
Fe
-0.000841 9
Ca

0.675 6
Se
0.383 4
Cu
0.308 2
Cr
0.219 1
Al
0.168
10 Mg
0.135 7
Na
0
9
Ca
0
8
K
0
3
Fe
0
5
Zn

Cr
Cu
Se
Na

Gain
Ratio

OneR

0.603 6
Se
0.378 4
Cu
0.355 2
Cr
0.232 1
Al
0.172 10
Mg
0.135 7
Na
0
9
Ca
0
8K

91.25 6 Se

0

3 Fe
0

5
Zn

72.5

1 Al

71.25 2
Cr
71.25 4
Cu
65 10 Mg
63.78
Na
58.75 8
K
55.0 3
Fe
43.75 5
Zn
38.7498 9
Ca

Öznitelik seçimi algoritmalarının sonuçlarına göre en etkili değişkenler sırası ile; Cu, Se, Cr, Al,
Mg, Na, K, Ca, Fe, Zn olarak elde edilmiştir.
Tablo 4:Bağımsız İlk Beş Element
BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN
Cu
Se
Cr
Al
Mg

BAĞIMLI DEĞİŞKEN
Sonuç (0-Kansersiz, 1-Kanserli)

1446

19. ULUSLARARASI EYİ SEMPOZYUMU TAM METİN BİLDİRİ KİTABI (17-20 EKİM 2018)

Tablo 5:Beş Elementin Değerleri Kullanılarak Doğru Sınıflandırma Oranları
METODLAR
J48
LMT
Random Forest
REPTree
Naive Bayes
Puk çekirdek fonksiyonlu
Rbf çekirdek fonksiyonlu
Poly çekirdek fonksiyonlu
Lojistik Regresyon
K-En Yakın Komşu algoritması

DOĞRU SINIFLAMA ORANI
%85
%90
%91.25
%87.5
%75
% 81.25
%65
%75
%76.25
%85

İlk beş kullanılarak elde edilen doğru sınıflandırma oranları; karar ağacı algoritmalarından J48:
%85, LMT: %90, RF: %91.25,REPTree: %87.5, NB: %75, destek DVM’lerden Puk çekirdek
fonksiyonlu: % 81.25, Rbf çekirdek fonksiyonlu: %65, Poly çekirdek fonksiyonlu: %75, LR:
%76.25 ve K-En Yakın Komşu algoritması: %85 olarak bulunmuştur. Bu değerlere göre en yüksek
doğru sınıflandırma oranı %91.25 ile RF karar ağacı algoritmasına aittir.
Tablo 6:Bağımsız İlk Üç Element
BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN
Cu
Se
Cr

BAĞIMLI DEĞİŞKEN
Sonuç (0-Kansersiz, 1-Kanserli)

Tablo 7:Üç Elementin Değerleri Kullanılarak Doğru Sınıflandırma Oranları
METODLAR
J48
LMT
Random Forest
REPTree
Naive Bayes
Puk çekirdek fonksiyonlu
Rbf çekirdek fonksiyonlu
Poly çekirdek fonksiyonlu
Lojistik Regresyon
K-En Yakın Komşu algoritması

DOĞRU SINIFLAMA ORANI
%85
%90
%90
%88.75
%63.75
%85
%57.5
%61.25
%77.5
%90

İlk üç değişken kullanılarak elde edilen doğru sınıflandırma oranları; karar ağacı algoritmalarından
J48: %85, LMT: %90, RF: %90, REPTree: %88.75, NB: %63.75, DVM’lerden Puk çekirdek
fonksiyonlu: %85, Rbf çekirdek fonksiyonlu: %57.5, Poly çekirdek fonksiyonlu: %61.25, LR:
%77.5 ve K-En Yakın Komşu algoritması: %90 olarak bulunmuştur. Bu değerlere göre en yüksek
doğru sınıflandırma oranı %90 ile RF karar ağacı, LMT karar ağacı ve K-En Yakın Komşu
algoritmalarına aittir.
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4. Sonuç

On, beş ve üç element ile gerçekleştirilen sınıflandırmalarda en yüksek doğru sınıflandırma oranı
beş elementin kullanıldığı RF algoritması ile %91.25 olarak bulunmuştur. Öznitelik seçimi
algoritmalarının kullanılması ile bazı algoritmaların doğru sınıflandırma başarılarında artışlar
meydana gelmiştir. Dolayısıyla bu algoritmaların kullanılması zaman kazanımı ve performans
artışı sağlayacaktır. Çalışmada kullanılan veri ve elde edilen sonuçlara göre bir kişinin Se, Cu, Cr,
Al, Mg element değerlerinin bilinmesi sonucunda %91.25 oranında kanserli olup olmadığı
konusunda bir ön tanı belirlenebilir.
Çalışmada sunulan sonuçlar farklı elementlerin kullanılması ve farklı kanser türleri için değişiklik
gösterebilecektir. Yani elde edilen sonuç sadece çalışmada ele alınan değişkenler ve meme kanseri
hastalığı için bir gösterge niteliğindedir. Veri madenciliği yöntemlerinin bu alanda kullanılması
ile hastalıkların ön tanısında önemli katkılar sağlanabilir.
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Yapay Sinir Ağları İle E-ticarette Kitle Analizi
Haydar EKELİK 1
Dilek ALTAŞ2
Özet

Bu çalışmada, bir e-ticaret sitesine farklı araçlar (arama motorları, sosyal medya vb.)
kullanarak gelen kullanıcıların kitle analizi gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Yapılan kitle
analizindeki online kullanıcılar, siteye daha önce gelmiş olan yani Re-Marketing kitlesi
içerisinde olan kullanıcılardır. Yapılacak kitle analizinde, kullanıcılar sitede alışveriş yapan
ve alışveriş yapmayan olarak iki sınıfa ayrılarak, yapılan analiz sonucunda alışveriş
yapmayan kullanıcıların alışveriş yapma beklentisi belirlenir ve bu kullanıcılara dijital
reklam platformlarında (Google Reklam Ağı) reklam gösterimi yapılır. Böylece alışveriş
yapma beklentileri diğer kullanıcılara göre yüksek olanlar yapılan reklam gösterimleri
sonucu siteye tekrar getirilerek alışveriş yapmaları sağlanır. Çalışmada kullanılan veriler
Google Analytics (GA) veri kaynağından elde edilmiştir. Verilerin analizinde Yapay Sinir
Ağları (YSA) yönteminden yararlanılmıştır. Veri seti eğitim ve test verisi olarak ikiye
ayrılmış, model eğitim verisi kullanılarak oluşturulmuştur. Test verisi ile de
değerlendirmesi yapılmıştır. Yapılan çalışma ile Re-Marketing kitlesi içerisinde olan
kullanıcılardan e-ticaret sitesindeki ürünlere ilgi duyan kullanıcılar belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: E-ticarette Tahmin Analizi, Kitle Analizi, Yapay Sinir Ağları
JEL Sınıflandırması: L81, C45, M3

Mass (Audience) Analytics in E-commerce with Artificial Neural Network
Abstract

In this study, an attempt was made to perform an audience analysis of users who used
different tools (search engines, social media, etc.) to an e-commerce site. Online users in
this audience analysis are users who have come to the site before, namely Re-Marketing.
In the having audience analysis, the users are divided into two classes as shopping on the
site and non-shopping, and the analysis of the users determines making shopping
expectations of users who not make purchases, and this user is shown ads on digital
advertising platforms (Google Ads Network.). Thus, those who are expecting to shop more
than the other users are brought back to the final site to make shopping. The data used in
the study was derived from the Google Analytics (GA) data source. In the analysis of the
data Artificial Neural Networks (YSA) method was used. The set is divided into two sets
as training and test data. Test data was also evaluated. Users who are interested in the
products in the e-commerce site have been identified from the users who are in the
remarketing mass.
Keywords: Predictive Analysis in E-commerce, Mass (Audience) Analysis, Artificial Neural Network
JEL Classification: L81, C45, M3

1.Giriş

Dijital pazarlama ve dijital reklam sektöründe öncelikle hedef kitle belirlenir, bu hedef kitleye
uygun pazarlama stratejileri geliştirilir ve hedef kitleye uygun reklam gösterimleri yapılır. Firmalar
veya ürünler dijital platformlarda (arama motorlarında, sosyal medya, çeşitli internet siteleri) hedef
1
2

Arş.Gör, haydar.ekelik@istanbul.edu.tr. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yöneylem Anabilim Dalı
Prof. Dr., dilekaltas@marmara.edu.tr, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi İstatistik Anabilim Dalı

1449

19. ULUSLARARASI EYİ SEMPOZYUMU TAM METİN BİLDİRİ KİTABI (17-20 EKİM 2018)

kitlelerine uygun olarak reklam gösterimleri yaparlar. Dijital reklamcılığın en önemli
özelliklerinden biri ölçülebilir olmasıdır. Dijital reklamcılıkta reklam yayınlarının yönetildiği ve
ölçümlendiği çeşitli ölçümleme araçları vardır. Bunlar Google Ads, Google Analyitcs, Facebook
Business, Criteo, Programatik vb. Bu araçlar kullanılarak reklam verenler, reklam yayınları
hakkında detaylı istatistiklere ulaşmaktadır. Çalışmada Google Analyitcs (GA)’den elde edilin
veriler analiz edilmiş ve hedef kitle analizi bu veriler kullanılarak yapılmıştır. Analiz edilen hedef
kitleye reklamlar Google reklam ağı kullanılarak gösterim sağlanacaktır.
Nader Sohrabi Safa1 ve arkadaşları tarafından yazılan “An artificial neural network classification
approach for improving accuracy of customer identification in e-commerce” adlı makalede
kullanıcıların davranış profilleri oluşturulmaya çalışılmıştır. Xi Niu ve arkadaşları tarafından
yazılan “Predictive Analytics of E-Commerce Search Behavior for Conversion” adlı makalede ise
kullanıcılar

arama

derinliklerine

göre

sınıflandırılmaya

çalışılmıştır.

(http://pingax.com/predictive-analysis-ecommerce-part-3) linki verilen sitede ise kullanıcılar logit
Regresyon Analiziyle alış veriş yapma durumlarına göre sınıflandırılmıştır.
3. Google Reklam Ağı (Google Ads)

Google Ads ile hedef kitleye ulaşmanın birçok yolu vardır: metin tabanlı arama ağı reklamları,
grafik görüntülü reklamlar, YouTube video reklamları veya uygulama içi mobil reklamlardır
(https://ads.google.com/intl/tr_tr/home/how-it-works/). Bu reklam türleri kullanılarak hedef
kitledeki kullanıcılara reklam gösterimleri yapılmaktadır.
3.1. Arama Ağı Reklamları

Google Arama Ağı reklamların gösterilebileceği, aramayla ilgili bir grup web sitesi ve
uygulamalardır. Google Arama Ağı'na reklam verildiğinde, reklamlar hedeflenen anahtar
kelimelerin

biri

ile

alakalı

terimler

aratıldığında

arama

gösterilebilir(https://support.google.com/google-ads/answer/1722047)
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Şekil 1: Arama Ağı reklamlarının ekran görüntüsü

Google arama motorunda bir arama yapıldığında reklamlar şekil 2.1’deki gibi kullanıcıların
karşısına çıkmaktadır.
3.2 Görüntülü Reklam Ağı ve Remarketing(Yeniden Pazarlama) Teknolojisi

Görüntülü Reklam Ağı ile reklamlar belirli bir içerik ("açık hava yaşam tarzı" veya "cnn.com"
gibi), belirli bir kitle ("genç anneler" veya "yeni bir sedan satın almak isteyen kullanıcılar"), belirli
bir konum ve daha fazlası için gösterilmek üzere hedefleme özelliği ile kullanılabilmektedir.
(https://support.google.com/googleads/answer/117120?hl=tr)
Google Görüntülü Reklam Ağı, doğru hedef kitleyi bulmanda yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Hedefleme seçenekleri sayesinde pazarlamaya yönelik mesajlar stratejik biçimde, doğru yerde ve
doğru

zamanda

potansiyel

müşterilere

(https://support.google.com/googleads/answer/2404190)
Şekil 2: Görüntülü reklamlara ait görüntüsü
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Çeşitli sitelerde görüntülü reklamlar şekil 2’deki gibi kullanıcıların karşısına çıkmaktadır.
Yeniden pazarlama(remarketing), web sitelerine veya mobil uygulamalara daha önce etkileşimde
bulunmuş olan kullanıcılara ulaşmanın bir yoludur. Reklamlar, Google veya iş ortağı web
sitelerine göz atarlarken bu kitlelerin karşısına stratejik bir şekilde konumlandırılmasına olanak
tanır, bu da marka bilinirliğinin artmasına ve kitlelere satın alma işlemi yapmalarına yardımcı
olur.( https://support.google.com/google-ads/answer/2453998?hl=tr )
Şekil 3: Remarketing Süreci

Özetlemek gerekirse, remarketing sürecinde kullanıcı (ziyaretçi) önce siteye gelir ve bir müddet
sonra siteden çıkış yapar. Daha sonra kullanıcı (ziyaretçi) farklı sitelerde gezinirken, çıkış yapmış
oluğu sitenin reklamlarını görür ve siteye tekrar gelir.
3.3 Youtube Reklamları (Video Reklamlar)

Video reklamları YouTube ve Google Görüntülü Reklam Ağı'nda hedeflenerek, tüketicilere
önemli anlarda reklam gösterimleri yapılabilir. Sunulan demografik gruplar, ilgi alanları,
yerleşimler ve yeniden pazarlama listeleri gibi çok çeşitli hedefleme yöntemlerini kullanarak kim oldukları,
ne

ile

ilgilendikleri

ve

görüntüledikleri

içeriğe

göre

belirli

veya

özel

bir

kitleye

ulaşılabilir(https://support.google.com/googleads/answer/2375464?hl=tr&ref_topic=3119118).

Genellikle bu reklamlar YouTube sitesinde kullanıcıların karşısında çıkmaktadır.
4. Veri ve Yöntem
4.1. Yapay Sinir Ağları

Yaygın olarak “sinir ağları” olarak adlandırılan yapay sinir ağları üzerinde çalışma fikri insan
beyninin, geleneksel dijital bilgisayardan tamamen farklı bir şekilde hesaplandığını fark ederek
gelişmeye başlamıştır. Beyin, oldukça karmaşık, doğrusal olmayan ve paralel bir bilgisayardır
(bilgi işleme sistemi). Günümüzdeki en hızlı dijital bilgisayardan çok daha hızlı bir şekilde, belirli
hesaplamaları (örneğin görüntü tanıma, algılama ve motor kontrolü) gerçekleştirmek için nöronlar
olarak bilinen yapısal bileşenlerini organize etme yeteneğine sahiptir. Örneğin, bir bilgi işlem
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görevi olan insan görüşü, dışarıdaki çevrenin bir temsilini sağlar ve daha da önemlisi, çevreyle
etkileşimde bulunmak için ihtiyaç duyulan bilgiyi sağlamak, görsel sistemin işlevidir(Haykin,
2008,s.1).
Bir sinir ağı, deneyimsel bilginin depolanması ve kullanımının uygun hale getirilmesi için doğal
bir eğilime sahip olan basit işlem birimlerinden oluşan, büyük ölçüde paralel dağıtılmış bir işlemci
olarak tanımlanabilir. Beynine iki açıdan benzemektedir(Haykin, 2008,s.2). Bilgiyi çevresinden
bir öğrenme süreci boyunca ağ tarafından edinilir. Sinaptik ağırlıklar olarak bilinen aracı neron
bağlantı kuvvetleri, edinilen bilgiyi depolamak için kullanlır.
Sinir ağları, insan beyninin çalışma biçiminden ilham alır. Bir insan beyni, insan duyuları
tarafından gönderilen verileri (özellikle görme) kullanarak çok miktarda bilgiyi işleyebilir. İşlem,
içinden geçen elektriksel sinyaller üzerinde çalışan nöronlar tarafından yapılır ve iletilecek sinyal
için kapıların açılması ve kapanması flip-flop1 mantığının uygulanmasıdır(Ciaburro ve
Venkateswaran, 2017, s.5).
Yapay sinir ağ yapıları, bilinen biyolojik sinir sistemleri modellerinden ve insan beyninden
geliştirilmiştir. Yapay nöronlar olarak adlandırılan hesaplama bileşenleri veya işlem birimleri,
biyolojik nöronların basitleştirilmiş modelleridir. Bu modeller, bir nöronun hücre zarının
elektriksel uyarıyı nasıl ürettiğini ve yaydığını analiz ederek tasarlanmıştır(Silva vd., 2017, s.11).
Yapay sinir ağları beynin bilişsel öğrenme sürecini taklit ederek geliştirilmiş bir yöntemdir.
Kompleks problemlerde etkili olduğu görülmüştür. Sınıflandırma, tahmin ve kümeleme gibi çoğu
probleme çözüm sunabilmektedir. Sinir ağlarının en önemli özelliği karmaşık sistemlerin geçmiş
bilgilerinden yola çıkarak örnek üzerinde öğrenme yolu ile probleme çözüm getirebilmesidir(
Efendigil vd., 2009, s. 6697-6707).
Biyolojik bir sinir ağının temel özelliklerini içeren en basit nöron modeli - paralellik ve yüksek
bağlantı - McCulloch ve Pitts (1943) tarafından önerilmiştir ve hala farklı yapay sinir ağ
mimarilerinde en çok kullanılan modeldir(Silva et al., 2017).

1

Girişlere uygulanan sinyal ile çıkışları 2 karara bağlı olan elektriksel yapılardır.
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Şekil 4: Yapay nöron modeli

Kaynak: Silva vd., 2017,s.12

Yukarıdaki şekli detaylı bir biçimde açıklamak gerekirse; (Silva vd., 2017,s.123)
Girdi sinyalleri (x1,x2,… xn), dış ortamdan gelen ve belirli bir uygulamanın değişkenleri tarafından
varsayılan değerleri temsil eden sinyaller veya örneklerdir.
Sinaptikbağırlıklarss(w1,w2,...,wn), giriş değişkenlerinin her birini ağırlıklandırmak için
kullanılan değerlerdir; bu da, nöronun işlevselliğine göre ilişkilerinin nicelleştirilmesini sağlar.
Toplama fonksiyonu (



), bir aktivasyon sinyali üretmek için sinaptik ağırlıklar tarafından

ağırlıklandırılan tüm giriş sinyallerini toplar.
Aktivasyon eşiği (ϴ), toplama fonksiyonu tarafından üretilen sonucun nöron çıktısına doğru, bir
tetikleyici değeri oluşturması için gereken uygun eşiği belirtmekte kullanılan bir değişkendir.
Aktivasyon potansiyeli (u), toplama fonksiyonu değeri ile aktivasyon eşiği arasındaki farkın
sonucudur. Bu değer pozitif ise, yani u> ϴ ise, nöron bir çıktı üretir, aksi takdirde nöron çıktı
üretmeyip engelleyici olacaktır.
Aktivasyon fonksiyonu (g), nöron çıktısını kendi fonksiyonel çeşidine göre uygun bir değer
aralığı içinde sınırlayan fonksiyondur. Yani toplama fonksiyonundan oluşan değere uygulanan
aktivasyon fonksiyonu değer kümesine göre bir çıktı üretecektir. Uygulamalarda aktivasyon
fonksiyonu değişiklik gösterebilir. Genelde sigmoid, lineer, step, sinüs ve hiperbolik tanjant
fonksiyonları kullanılmaktadır.
Çıktı sinyali (y), belirli bir giriş sinyali seti verilen nöron tarafından üretilen son değerden oluşur
ve diğer sıralı birbirine bağlı nöronlar için giriş olarak da kullanılabilir.
Genel olarak bir yapay sinir yapısı aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.
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Şekil 5: İleri beslemeli yapay sinir ağının1 mimari yapı

Kaynak: http://kod5.org/yapay-sinir-aglari-ysa-nedir/

Bir yapay sinir ağı modeli girdi, gizli ve çıktı tabakası olmak üzere 3 tabakadan oluşur.
Girdi katmanı: Bu katman, giriş sinyallerinin özelliklerini içeren değişkenleri içerir ve bunları
gizli tabakalara bırakır.
Gizli katman: Bu katman, ağırlıkları girdi ile birleştirir. Gizli tabakadaki her bir nöral düğüm,
giriş katmanından sonraki katmandaki nöronlardan veri alır. Değerler uygulanan ağırlıklar ile
değişir ve çıkış değerini bir aktivasyon fonksiyonu ile ayarlanır.
Çıktı katmanı: Bu katmanda değişkenlerin çıkış değerleri belirlenir(Safa vd., 2014,s.171-185).
Teknik olarak, bir yapay sinir ağının en temel görevi, kendisine gösterilen bir girdi setine karşılık
gelebilecek bir çıktı seti belirlemektir. Bunu yapabilmesi için ağ, ilgili olayın örnekleri ile
eğitilerek (öğrenme) genelleme yapabilecek yeteneğe kavuşturulur. Bu genelleme ile benzer
olaylara karşılık gelen çıktı setleri belirlenir(Öztemel, 2006, s.30).
Yapay sinir ağlarının güvenle çalıştırılabilmesi için önce eğitilmeleri ve performanslarının test
edilmesi gerekmektedir. Yapay sinir ağlarının eğitilmesi demek mevcut örneklerin tek tek ağa
gösterilmesi ve ağın kendi mekanizmalarını çalıştırarak örnekteki olaylar arasındaki ilişkilerin
belirlenmesidir. Ağı eğitmek için elde bulanan veri seti eğitim ve test verisi olarak ikiye bölünür.
Eğitim seti ile ağ eğitilirken, test seti ile ağın performansı değerlendirilir(Öztemel, 2006, s.31).
Yapay sinir ağlarının algılamaya yönelik olaylarda, görülmemiş örnekler hakkında bilgi üretmede,
örüntü tanımlamada ve daha birçok alanda kullanılmakta olup, kendi kendini organize etme ve
öğrenebilme yeteneği vardır(Öztemel, 2006,s.32). Önemli dezavantajları ise probleme uygun ağ
yapısının belirlenmesi deneme yanılma yoluyla yapılır. Bu durum eğer probleme uygun bir ağ
İleri beslemeli yapay sinir ağlarında nöronlar katmanlar şeklindedir. Bir katmandaki nöronların çıkışları bir sonraki
katmanda girdi olarak kullanılır.
1
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yapısı oluşturulamazsa çözümü olan bir problemin çözülememesi veya düşük performanslı bir
çözüm elde edilebilir. Diğer bir dezavantajı ise ağ eğitiminin ne zaman biteceğine dair geliştirilmiş
bir kuralın olmamasıdır. Ağın örnekler üzerindeki hatasının belirli bir değerin altına indirilmesi
eğitimin tamamlanması için yeterli görülmektedir(Öztemel, 2006,s.35).
4.1.1. Öğrenme kuralları

Öğrenme kuralı veya öğrenme süreci bir yöntem veya bir matematiksel mantık olarak ifade
edilmektedir. Bu kurallar yapay sinir ağının performansını geliştirir ve bu kurallar ağ üzerinden
uygulanır. Bu nedenle, öğrenme kuralları, belirli bir veri ortamında simüle edildiğinde ağın ağırlık
ve yanlılık düzeylerini günceller. Öğrenme kuralı uygulamak yinelemeli (iteratif) bir süreçtir.
Nöral

bir

ağın

mevcut

koşulları

öğrenmesine

ve

performansını

geliştirmesine

yardımcıbolur.(https://data-flair.training/blogs/learning-rules-in-neural-network/).
Öğrenme kurallarından bazıları;
Hebb kuralı: Bilinen en eski öğrenme kuralıdır. Diğer öğreneme kurallarının temelini
oluşturmaktadır. Bir hücre kendisi aktif ise bağlı olduğu hücreyi aktif yapmaya pasif ise pasif
yapmaya çalışmaktadır. Diğer öğrenme kurallarının çoğu bu yöntemi baz almışlardır (Öztemel,
2006,s.26). Ayrıca bu kural bir ağın düğümlerinin ağırlıklarının nasıl değiştirileceğini
tanımlar(https://data-flair.training/blogs/learning-rules-in-neural-network/).
Hopfield kuralı: Bu kural Hebb kuralına benzemektedir. Yapay sinir ağı ağırlıklarının ne kadar
kuvvetlendirilmesi veya zayıflatılması gerektiği belirlenir(Öztemel, 2006,s.26).
Delta kuralı: Bu kural Hebb kuralının biraz daha geliştirilmiş şeklidir. Bu kurala göre beklenen
çıktı ile gerçekleşen çıktı arasındaki farklılığı azaltmak için yapay sinir ağı ağırlık değerlerinin
sürekli değiştirilmesi ilkesine dayanarak geliştirilmiştir(Öztemel, 2006,s.27).
Kohonen kuralı: Bu kurala göre ağın elemanları ağırlıklarını değiştirmek için birbirleriyle
yarışırlar. En büyük çıktıyı üreten hücre kazanan hücre olmakta ve bağlantı ağırlıkları
değiştirilmektedir(Öztemel, 2006,s.27).
Korelasyon kuralı: Hebbian öğrenme kuralıyla benzer bir ilkeye dayanmaktadır. Yanıt veren
nöronlar arasındaki ağırlıkların daha pozitif olması gerektiğini ve karşı reaksiyonlu nöronlar
arasındaki

ağırlıkların

daha

negatif

olması

gerektiğini

varsayar(https://data-

flair.training/blogs/learning-rules-in-neural-network/).
4.1.2 Tek Katmanlı Algılayıcı

Tek katmanlı yapay sinir ağları sadece girdi ve çıktı katmanlarından oluşur. Her ağın bir veya daha
fazla girdisi ve çıktısı vardır. Çıktı üniteleri bitin girdi ünitelerine bağlanmaktadır. Tek katmanlı
algılayıcılarda ilk karşılaşılan model peseptrondur(Öztemel,2006,s.61). Perseptron doğrusal
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olarak ayrılabilir olduğu söylenen modellerin sınıflandırılması için kullanılan bir sinir ağının en
basit şeklidir. Temel olarak, ayarlanabilir sinaptik ağırlık ve yanlılığa sahip tek bir nörondan
oluşur. Bu sinir ağının serbest parametrelerini ayarlamak için kullanılan algoritma ilk olarak, onun
perseptron beyin modeli için Rosenblatt (1958, 1962) tarafından geliştirilen bir öğrenme
prosedüründe ortaya çıkmıştır. Tek bir nöron etrafında inşa edilen perseptron, sadece iki sınıfa
(hipotez) göre desen sınıflandırması yapmakla sınırlıdır. Perseptronun çıkış katmanını birden fazla
nöron içerecek şekilde genişleterek, aynı şekilde ikiden fazla sınıf ile sınıflandırma yapılabilir.
Bununla birlikte, sınıfların perseptronun düzgün çalışması için doğrusal olarak ayrılabilir olması
gerekir(Haykin, 2008,s.48).
Şekil 6: İleri beslemeli tek katmanlı yapay sinir ağının mimari yapısı

Kaynak: Silva vd., 2017,s.22

Perseptrondan sonra tek katmanlı modelleri ADALİNE(Adaptive Linear Neuron) ve
MADALİNE(Many Adaptive Linear Neuron ) modelleri takip etmektedir. Bu ağ yapılarından
perseptron Hebb kuralına, ADALİNE ve MADALİNE Delta öğrenme kuralına göre çalışmaktadır
(Silva vd., 2017,s.22).
4.1.3 Çok Katmanlı Algılayıcı

Bir yapay sinir ağının öğrenmesi istenen olayların girdi ve çıktıları arasındaki ilişkiler doğrusal
değilse daha önce anlatılan modeller ile öğrenme gerçekleşmez(Öztemel,2006,s.75). Bu nedenle
çok katmanlı algılayıcılara ihtiyaç duyulmuştur.
Yukarıda anlatılan ağlardan farklı olarak, çoklu katmanlar içeren ileriye dönük ağlar, bir veya daha
fazla gizli nöral katmandan oluşur. Bunlar, fonksiyonel yaklaşım, örüntü sınıflandırma, sistem
tanımlama, proses kontrolü, optimizasyon, robotik, vb. ile ilgili çeşitli problemlerin çözümünde
kullanılırlar (Silva vd., 2017,s.23).
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Çok katmanlı algılayıcılarda her bir nöron modeli, farklılaşabilen doğrusal olmayan bir aktivasyon
fonksiyonu içerir. Ağ, hem giriş hem de çıkış katmanları arasında gizlenen bir veya daha fazla
katman içerir(Haykin, 2008,s.123).
Çok katmanlı algılayıcıların eğitimi için popüler bir yöntem, geri yayılma algoritmasıdır. Bu
algoritma ileriye doğru safha ve geriye doğru safha olmak üzere iki aşamadan
oluşmaktadır(Haykin, 2008,s.123);
İleriye doğru safhada; ağın sinaptik ağırlıkları sabitlenir ve girdi sinyalleri, ağ boyunca çıktıya
ulaşıncaya kadar katman katman yayılır. Böylece, bu aşamada, değişiklikler ağdaki nöronların
aktivasyon potansiyelleri ve çıktıları ile sınırlıdır.
Geriye doğru safhada; ağın çıktısı istenen (gerçek) bir değer ile karşılaştırarak bir hata sinyali
üretilir. Elde edilen hata sinyali ağ yoluyla yine katman katman yayılır, ancak bu sefer yayılma
geriye doğru yönde gerçekleştirilir.
Şekil 7: İleri beslemeli iki gizli katmanlı çok katmanlı algılayıcı

Kaynak: Haykin, 2008,s.123

Çok katmanlı ileri beslemeli sinir ağı yaygın olarak kullanılan sinir ağıdır, çünkü bir dizi girdi
niteliği ile bir veya daha fazla hedef özniteliği arasındaki fonksiyonel ilişkileri temsil etmek için
uygundur. Çok katmanlı ileri beslemeli bir sinir ağında nöronlar katmanlarda organize
edilir(Rokach, 2010,s.15).
4.2. Veri

Kullanılan dijital değişkenler;
İşlem(Satış); sitede yapılan ve marka için değerli olan satın alma işlemi( alışveriş yapma). 1 ve 0
değerlerinden oluşur. 1 alışveriş yapan, 0 alışveriş yapmayan kullanıcıları temsil eder.
Ziyaret (Oturum); reklam tıklaması sonucunda reklam verenin sitesine yapılan kullanıcı
girişlerinin sayısını veren metriktir.
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Ziyaret (Oturum) Süresi; kullanıcıların siteye gelip sitede geçirdikleri zamanı gösteren metriktir.
Çıkma sayısı; siteye gelen kullanıcının tek bir sayfa gezip siteden çıktığını gösteren metriktir.
Çalışma verisi Google Analyitcs (GA) ölçümleme aracından bir e- ticaret sitesine daha önce
gelmiş olan yani remarketing kitlesinde olan kişilerin verilerinden oluşmaktadır. 15.000 kullanıcı
verisi Google Analyitcs ara yüzünden indirilmiştir. Siteye 1 kez gelmiş ve 10 saniye veya daha az
süre kalan kullanıcılar ile 3.090 saniye veya üstü zaman geçiren kullanıcılar ve siteye 50
oturumdan fazla gelmiş ve hiç alışveriş yapmamış kullanıcılar hariç tutularak geriye kalan
7.091kullanıcı verisi analizde kullanılmıştır.
Bu veri seti %70 eğitim ve %30 test veri seti olarak 2 ye ayrılarak ve analiz yapılmıştır. Eğitim
veri seti ile model kurulmuş test veri seti ile de model değerlendirilmesi yapılmıştır.

Burada;
0: Alışveriş yapmayan,
1:Alış veriş yapan kullanıcı sayısını göstermektedir.
5.Bulgular

R programı kullanarak yapılan yapay sinir ağı analizine ait bulgular aşağıda yer almaktadır.

1459

19. ULUSLARARASI EYİ SEMPOZYUMU TAM METİN BİLDİRİ KİTABI (17-20 EKİM 2018)

Şekil 8: Yapay sinir ağı topolojisi

ot; ziyaret (oturum) sayısı
t; sitede geçirilen zaman
hcsay; hemen çıkmayan oturum sayısı değişkenlerini göstermektedir.
Uygulamada gizli katmanda 4 nöron kullanılmıştır. Farklı ağ tipleri de denenebilir ama bu ağ
yapısıyla da tatmin edici sonuçlar elde edilmiştir. Nöronlar arasındaki ağırlık değerleri şekildeki
oklar üzerinde gösterilmektedir.
Sınıflandırma Tabloları;

1460

19. ULUSLARARASI EYİ SEMPOZYUMU TAM METİN BİLDİRİ KİTABI (17-20 EKİM 2018)

Gerçek alışveriş sayıları sütunlarda, modelden elde edilen alışveriş sayıları satırlarda
gösterilmiştir.
Sınıflandırma için eşik değer 0,50 olarak alınmıştır. Böylece tahmin değeri 0,5’in üzerinde olan
gözlemler 1 sınıfına, 0,5’in altında olan gözlemler 0 sınıfına atanmışlardır. Kullanılan R programı
sınıflandırma doğrulunu maksimum yapacak olan eşik değeri 0,48 olarak vermektedir. Tablolar
bu değere göre yeniden düzenlenebilir.
Test verisi için; Duyarlılık, Özgüllük ve Yanlış Pozitif Oran;
Veri kümesinde, azınlık sınıf örneklerinden çok daha fazla çoğunluk sınıfı içerdiği durumlarda,
her zaman çoğunluk sınıfı seçebilir ve iyi bir doğruluk performansı elde edebilir. Bu nedenle, bu
durumlarda, hassasiyet ve özgüllük ölçümleri doğruluk ölçümlerine alternatif olarak
kullanılabilir(Rokach ve Maimon,2015,s.31).
Duyarlılık (sensitivity) sınıflandırıcının pozitif örnekleri ne kadar iyi tanıdığını ölçer.
Özgüllük(specificity), sınıflandırıcının negatif örnekleri ne kadar iyi tanıdığını ölçer.
Test kümesindeki her örnek için, gerçek sınıfı, tahmin edilen sınıflarla karşılaştırırız. Sınıflandırıcı
tarafından doğru bir şekilde sınıflandırılan pozitif bir örnek DP (doğru pozitif) olarak
adlandırılırken; yanlış sınıflandırılan pozitif bir örnek yanlış negatif olarak adlandırılır. Yanlış
sınıflandırılan

negatif

bir

örnek

ise

yanlış

Maimon,2015,s.31).
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Roc Analizi ve Auc Değeri
Şekil 9: Roc Eğrisi

Doğru pozitif ile yanlış pozitif oranlar arasındaki ilişkiyi gösteren ROC eğrileridir(Provost ve
Fawcett,1997,s.43-48). X- ekseni yanlış pozitif bir oran ve Y-ekseni doğru pozitif oranı temsil
eder. ROC eğrilerinin bir ailesi verildiğinde, ROC dışbükey gövdesi, ROC alanının kuzey-batı
sınırına doğru daha fazla olan noktaları içerebilir. Böylelikle iyi sınıflandırma yapılmış olduğu
söylenebilir(Rokach ve Maimon,2015,s.39). Yukarıda oluşturulan tablolar 0,5 eşik değerine göre
oluşturulmuştur ve bu tablolardan hareketle duyarlılık ve özgüllük değerleri elde edilmiştir. Roc
analizi, her bir eşik değeri dikkate alarak duyarlılık ve özgüllük değerlerini hesaplar buna bağlı
olarak roc eğrisi ortaya çıkar.
ROC eğrisinin altındaki alan (AUC), seçilen karar kriterinden ve önceki olasılıklardan bağımsız
olduğu için, sınıflandırıcı performansı açısından önemli bir metriktir. AUC karşılaştırması,
sınıflandırıcılar arasında bir üstünlük ilişkisi kurabilir. ROC eğrileri kesişiyorsa, toplam AUC,
modeller arasındaki ortalama bir karşılaştırma yapılmasını sağlar(Lee,2000,s.165-191).
Dolayısıyla, iki sınıflandırıcının AUC değerlerinin karşılaştırılması, yanlış sınıflandırma
oranlarının

karşılaştırılmasından

daha

adil

ve

bilgilendirici

niteliktedir(Rokach

ve

Maimon,2015,s.43). Auc değeri yani Roc eğrisinin altında kalan alan 1’e ne kadar yakınsa
sınıflandırmanın iyi bir derecede yapıldığı söylenebilir.
6. Sonuç ve Öneriler

Yapılan çalışma ile Re-Marketing kitlesi içerisinde olan kullanıcılardan e-ticaret sitesindeki
ürünlere ilgili olan kullanıcılar belirlenmiştir. Bu kitle içerisindeki her kullanıcıya reklam
gösterimi yapılmayıp sadece diğerlerine göre daha ilgili olan (satın alma beklentisi yüksek)
kullanıcılara reklam gösterimi yapılacaktır. Hedeflenen kullanıcılar belirlenirken tahmin değeri
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0,25’in üzerinde olan kullanıcılar seçilecektir. Buda 3.349 kullanıcıya denk gelmektedir.
Başlangıçta 15.000 kullanıcı verisiyle başlayan çalışma e-ticaret sitesi için değerli olan 3.349
kullanıcı belirlenerek sonlanmıştır. Bu kullanıcılar çalışmada anlatılan Google Reklam Ağı’nda
kullanılan reklam modelleriyle hedefleneceklerdir.

Böylece hem kullanıcılar görmek

istemedikleri reklamları görmeyecekler hem de reklam veren bu kullanıcılara reklam gösterimi
yapmadığı için reklam verme sonucu oluşan maliyetlerini azaltacaklardır.
Çalışmada daha fazla bağımsız değişken kullanılmış olsaydı sınıflandırma performansı
artabilirdi. Ancak Google Analyitcs ara yüzü bize sadece çalışmada açıklanan değişkenleri
vermektedir. Eğer Analyitcs ara yüzünden kullanıcı tabanlı olarak daha fazla değişkene
ulaşılabilirse sınıflandırma performansının yüksek olduğu modeller oluşturabilir.
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Yığın Varyansları Heterojen İken Ortalamaların Eşitliği Hipotezi için Bazı Testler ve
Karşılaştırmaları
Ahmet Metin YAVUZ1
Hamza GAMGAM2
Bülent ALTUNKAYNAK3
Özet

Yığın ortalamalarının eşitliği yokluk hipotezinin testi problemlerinde, yığın varyanslarının
homojenliği varsayımının sağlanmadığı durumla sıkça karşılaşılır. Literatürde yığın
varyansları homojen değilken normal dağılıma sahip yığınlar için ortalamalarının eşitliği
yokluk hipotezini test etmek amacıyla önerilen birçok test vardır. Bu çalışmada bu amaçla
önerilen Welch testi, Brown-Forsythe testi, James testi ve Parametrik Bootstrap testi kısaca
tanıtılmış ve Monte Carlo Simülasyon yöntemi ile karşılaştırılmışlardır. Bu
karşılaştırmalarda yığın sayısı, örnek hacimleri, varyans değerleri ve ortalama değerleri
gibi tasarım parametreleri ile çeşitli simülasyon tasarımları kullanılmıştır. Bu simülasyon
çalışmasında bu testler deneysel I. tip hata oranı ve testin gücü bakımından
karşılaştırılmıştır. Simülasyon sonuçlarına göre tüm testler için deneysel I. tip hata oranları
nominal I. tip hataya yakın olsa da, Parametrik Bootstrap testinin I. tip hata bakımından
diğer testlerden daha iyi sonuçlar verdiği saptanmıştır. Güç sonuçları değerlendirildiğinde
de, parametrik bootstrap testinin genel olarak diğer testlere göre daha güçlü olduğu
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Simülasyon, Bootstrap, ANOVA
JEL Sınıflaması: C150 C120 C460

Some Tests and Comparisons for Hypothesis of Equal Means When Population Variances
are Heterogeneous
Abstract

In the test of the null hypothesis indicating the equality of means, it is frequently
encountered that the assumption of the homogeneity of population variances is not assured.
In the literature, there are many tests proposed to test the equality of means for normal
distributions when the population variances are not homogeneous. In this study, the Welch
test, Brown-Forsythe test, James test and Parametric Bootstrap test were briefly introduced
and compared by Monte Carlo Simulation method. In these comparisons, various
simulation designs were used with design parameters such as population number, sample
size, variance values and mean values. In this simulation study, these tests were compared
in terms of experimental type I error rate and the power of the test. According to the
simulation results, although the experimental type I error rates for all tests were close to
the nominal type I error, it was found that the parametric Bootstrap test gave better results
in terms of type I error than the other tests. When the power results were evaluated, it was
seen that the parametric bootstrap test was generally powerful than the other tests.
Keywords: Simulation, Bootstrap, ANOVA
JEL Classification: C150 C120 C460
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1.Giriş

Varyans analizinde ortalamaların eşitliği hipotezinin testi için klasik bir yöntem olan F testi yığın
dağılımlarının normal olduğu ve yığın varyanslarının homojenliği varsayımlarını gerektirir. Ancak
yığın dağılımları normal olsa da, varyansların homojenliği varsayımının sağlanmadığı durumla
sıkça karşılaşılmaktadır. Varyansların homojenliği varsayımı sağlanmadığında ve heterojenlik
durumu düşük olduğunda klasik F testinin gücünün çok az etkilendiği gözlenmiştir [Box,1954].
Buna karşın varyanslar arasındaki farklar büyükse ve örnek hacimlerinde farklılıklar mevcutsa
Klasik F testi hatalı sonuçlar verebilmektedir [Bishop, 1976; Reed ve Stark, 1995]. Bunun sonucu
olarak varyansların homojenliği sağlanmıyor ve özellikle örnek hacimleri farklı iken klasik F
testinin gücü, yani gerçekte yanlış olan yokluk hipotezini reddetme olasılığı küçülür. Varyansların
homojen olmadığı durumda normal dağılıma sahip yığınların ortalamalarının eşitliği hipotezinin
testi amacıyla çok sayıda test geliştirilmiştir. Bu testlerle ilgili ayrıntılı bilgi ikinci bölümde
verilmiştir.
Bu çalışmanın ikinci bölümünde varyansları homojen olmayan normal dağılımlı yığınların
ortalamalarının eşitliği hipotezinin testi için önerilen testlerle ilgili literatür bilgisi verilmiştir.
Üçüncü bölümde James testi, Welch testi, Brown-Forsythe testi ve Parametrik Bootstrap testi
tanıtılmıştır. Dördüncü bölüm bu testlerin karşılaştırılması amacıyla gerçekleştirilen simulasyon
çalışmasını ve sonuçlarını içermektedir. Son bölümde de bu simulasyon çalışmasına dayalı olan
genel değerlendirmelere yer verilmiştir. Varyans analizi problemlerinde yığın varyanslarının
homojen olmaması sorunu ile uygulamalarda sıkça karşılaşıldığından çalışmanın araştırmacılara
önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
2.Literatür

Varyans analizi problemlerinde yığın varyansları homojen değilken, ortalamalarının eşitliliği
hipotezini test etmek için literatürde çeşitli testler vardır. Bu konu ile ilgili ilk çalışmalar
Bartlett(1937) ve Welch(1947) tarafından yapılmıştır. Daha sonra bu konu üzerinde
Hartley(1950), James(1951), Miller (1968), Layard(1973), Biskop ve Dudewicz(1978), Moser ve
diğ.(1989), Weerahandi(1995), Chen ve Chen(1998), Gamage ve Weerahandi(1998),
Krishnamoorthy,Lu ve Mathew (2007) tarafından çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
3. Yığın Varyansların Heterojen iken Ortalamaların Eşitliği için Bazı Testler

Varyans analizi problemlerinde, yokluk ve alternatif hipotezler
için

,
biçiminde ifade edilir.
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Örnek sayısı k , i. örnek hacmi

olmak üzere i. örnekteki j. birimin ölçüm değeri

ile gösterilsin. i. örnek için ortalama ve varyans

ve
olarak tanımlansın. Yığın varyansları heterojen iken ortalamaların eşitliği hipotezinin testi için
önerilen James testi, Welch testi ve Parametrik Bootstrap testi,

istatistiğine dayanır.
3.1. James Testi

istatistiği için bir kritik değer bulmak amacıyla bir

James(1951) ,
yaklaşım önermiştir.
,

,
,

ve

olmak üzere,
James(1951),

istatistiği için kritik değeri ;
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olarak önermiştir.
Buna göre,

istatistiği için gözlemlenen değer

olmak üzere

ise

hipotezi reddedilir.

3.2. Welch Testi

Welch (1951), ortalamaların eşitliği hipotezinin testi için,

istatistiğini önermiştir.

olmak üzere, Welch (1951) bu istatistiğin yaklaşık olarak k-1 ve f serbestlik dereceli F dağılımına
sahip olduğunu göstermiştir.
Buna göre α’nın verilen bir değeri ve
olduğunda

’nin gözlemlenen bir değeri

için

hipotezi reddedilir.

3.3. Brown-Forsythe Testi

Brown ve Forsythe (1974) tarafından önerilen Brown-Forsythe testi klasik F testinin uyarlanmış
bir biçimidir. Bu test istatistiği

olarak önerilmiştir [Brown ve Forsythe, 1974]. Yokluk hipotezinin doğruluğu altında B istatistiği
k-1 ve

serbestlik dereceli F dağılımına sahiptir Bu F dağılımının payda için serbestlik derecesi
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eşitliği ile verilmiştir. Buna göre B istatistiği için hesaplanan değer

olmak üzere,

olduğunda ortalamaların eşitliği hipotezi reddedilir.
3.4. Parametrik Bootstrap Testi

Parametrik Bootstrap testi, Krishnamoorthy,Lu ve Mathew (2007) tarafından önerilmiştir.
ve
Buna göre

olarak tanımlansın.

,

test istatistiğine dayalı PB pivot değişkeni,

olarak ifade edilebilir.
, standart normal rassal değişken olmak üzere,

istatistiğinin

olarak dağıldığı

bilgisi ile, yukardaki PB pivot değişkenin

olarak dağıldığı gösterilmiştir.
değeri ve

Belirli bir

istatistiğinin gözlemlenen
olduğu zaman PB testi ile

değeri,

değerleri için ,
hipotezi reddedilir.

istatistiğinin gözlemlenen bir değeridir. Sabit bir

için, yukarıdaki

olasılık herhangi bir bilinmeyen parametrelere bağlı değildir. Bu nedenle, bu olasılık aşağıdaki
Algoritma ile verilen Monte Carlo benzetimi kullanılarak tahmin edilmiştir.
Algoritma

,

ve

(4)’ de verilen

olarak verilsin.

olarak adlandırılır.

Döngüye başlanır.
j=1,m : j 1’den m’ye kadar döngü çalıştırılır.
ve

,

üretilir.

formülde verildiği şekilde hesaplanır.
Eğer

olursa

atanır.
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Döngü sonlandırılır.
hesaplanır.
Bu değer p-değerinin Monte Carlo tahmin değeridir.
Böylece p-değeri

olduğunda ortalamaların eşitliği hipotezi reddedilir.

4. Simülasyon Çalışması

Üçüncü bölümde verilen testleri karşılaştırmak amacıyla bir simülasyon çalışması yapılmıştır. Bu
simülasyon çalışmasında yığın sayısı, örnek hacmi, varyans değerleri ve ortalama değerleri gibi
tasarım parametreleri ile farklı simülasyon senaryoları kullanılmıştır. Bu senaryolarda yığın
sayıları (k) 2, 3, 4, örnek hacimleri 5, 7, 9, 10, 15 ve nominal I. tip hata 0.05 olarak alınmıştır.
Ayrıca, yığın varyansları için çeşitli değerler kullanılmıştır. James (1951), Welch (1951) ve
Brown-Forsythe(1974) testleri için iterasyon sayısı 10,000 olarak alınmıştır. Krishnamoorthy, Lu
ve Matthew (2007) tarafından önerilen Parametrik Bootstrap testi için bu iterasyon sayısı 5,000
alınmıştır. Yapılan simülasyon çalışmasında elde edilen deneysel I. tip hata oranları Tablo 1-5’de
verilmiştir.
4.1. Test İstatistiklerinin Deneysel I.Tip Hata Oranları Bakımından Karşılaştırılması

Simülasyon çalışması sonucunda elde edilen deneysel I. tip hata oranları incelendiğinde, örnek
hacimleri eşit ve 5 iken, genel olarak tüm testlerin deneysel I. tip hata oranlarının nominal alfa
değerine yakın olduğu görünmektedir. Örnek hacimlerinin eşit ve 10 olduğu durumda da benzer
sonuç elde edildiği görülmektedir.
Örnek hacimleri eşit ve 15 iken, genel olarak tüm testlerin deneysel I. tip hata oranlarının nominal
alfa değerine yakın olduğu gözükmektedir. Örnek hacimlerinin 5 ve 10 olduğu durumda da benzer
sonuçlar elde edilmiştir.

1469

19. ULUSLARARASI EYİ SEMPOZYUMU TAM METİN BİLDİRİ KİTABI (17-20 EKİM 2018)

Tablo 1: Nominal α = 0.05, yığın sayısı (k) =2, farklı örnek hacimleri ve farklı yığın varyansları için
testlerin deneysel I.tip hata oranları
n=5,5

n=10,10

J

W

BF

PB

J

W

BF

PB

2,0.2

0.0546

0.0522

0.0522

0.0408

0.0496

0.0497

0.0497

0.0572

2,0.4

0.0527

0.0499

0.0499

0.0496

0.0498

0.0496

0.0496

0.0504

2,0.6

0.0502

0.0473

0.0473

0.0480

0.0492

0.0487

0.0487

0.0496

2,0.8

0.0506

0.0467

0.0467

0.0508

0.0495

0.0491

0.0491

0.0492

2,1

0.0498

0.0458

0.0458

0.0448

0.0502

0.0497

0.0497

0.0468

2,1.2

0.0471

0.0439

0.0439

0.0512

0.0512

0.0503

0.0503

0.0484

2,1.4

0.0483

0.0454

0.0454

0.0444

0.0478

0.0467

0.0467

0.0484

2,1.6

0.0479

0.0440

0.0440

0.0460

0.0505

0.0496

0.0496

0.0504

2,1.8

0.0471

0.0448

0.0448

0.0504

0.0488

0.0481

0.0481

0.0444

2,2.0

0.0493

0.0455

0.0455

0.0468

0.0512

0.0499

0.0499

0.0512

Tablo 2: Nominal α = 0.05, yığın sayısı (k) =2, farklı örnek hacimleri ve farklı yığın varyansları için
testlerin deneysel I.tip hata oranları
n=15,15

n=5,10

J

W

BF

PB

J

W

BF

PB

2,0.2

0.0492

0.0494

0.0494

0.0532

0.0520

0.0510

0.0510

0.0568

2,0.4

0.0521

0.0520

0.0520

0.0540

0.0558

0.0557

0.0557

0.0572

2,0.6

0.0494

0.0493

0.0493

0.0500

0.0571

0.0582

0.0582

0.0480

2,0.8

0.0494

0.0494

0.0494

0.0508

0.0525

0.0525

0.0525

0.0468

2,1

0.0486

0.0484

0.0484

0.0564

0.0523

0.0522

0.0522

0.0516

2,1.2

0.0523

0.0518

0.0518

0.0432

0.0521

0.0515

0.0515

0.0436

2,1.4

0.0478

0.0475

0.0475

0.0584

0.0525

0.0520

0.0520

0.0432

2,1.6

0.0489

0.0486

0.0486

0.0484

0.0543

0.0539

0.0539

0.0572

2,1.8

0.0461

0.0456

0.0456

0.0504

0.0517

0.0505

0.0505

0.0508

2,2.0

0.0512

0.0509

0.0509

0.0512

0.0516

0.0502

0.0502

0.0532

Tablo 3: Nominal α = 0.05, yığın sayısı (k) =3, farklı örnek hacimleri ve farklı yığın varyansları için
testlerin deneysel I.tip hata oranları
n=5,5,5

n=10,10,10

J

W

BF

PB

J

W

BF

PB

2,2

0.0482

0.0428

0.0412

0.0396

0.0481

0.0467

0.0455

0.0528

2,1

0.0474

0.0430

0.0434

0.0480

0.0507

0.0494

0.0492

0.0520

1.5,1.5

0.0476

0.0434

0.0388

0.0448

0.0517

0.0496

0.0507

0.0500

1.5,1

0.0468

0.0425

0.0399

0.0428

0.0518

0.0502

0.0506

0.0472

1,1

0.0513

0.0468

0.0460

0.0520

0.0480

0.0472

0.0488

0.0500

1,0.2

0.0599

0.0566

0.0561

0.0452

0.0517

0.0518

0.0570

0.0548

0.5,0.5

0.0504

0.0463

0.0532

0.0496

0.0509

0.0495

0.0609

0.0388

0.5,0.2

0.0506

0.0485

0.0547

0.0620

0.0503

0.0504

0.0598

0.0544

0.2,0.2

0.0514

0.0487

0.0603

0.0428

0.0527

0.0528

0.0607

0.0500

0.2,0.02

0.0556

0.0554

0.0617

0.0432

0.0468

0.0475

0.0682

0.0500
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Tablo 4: Nominal α = 0.05, yığın sayısı (k) =3, farklı örnek hacimleri ve farklı yığın varyansları için
testlerin deneysel I.tip hata oranları
n=5,10,15

n=5,7,9

J

W

BF

PB

J

W

BF

PB

2,2

0.0530

0.0530

0.0503

0.0508

0.0492

0.0468

0.0425

0.0536

2,1

0.0505

0.0513

0.0468

0.0512

0.0513

0.0495

0.0476

0.0476

1.5,1.5

0.0550

0.0558

0.0526

0.0520

0.0503

0.0483

0.0466

0.0464

1.5,1

0.0548

0.0553

0.0524

0.0444

0.0546

0.0528

0.0477

0.0472

1,1

0.0543

0.0552

0.0542

0.0576

0.0501

0.0483

0.0473

0.0532

1,0.2

0.0593

0.0623

0.0632

0.0512

0.0548

0.0560

0.0562

0.0456

0.5,0.5

0.0576

0.0593

0.0657

0.0488

0.0534

0.0531

0.0597

0.0436

0.5,0.2

0.0553

0.0579

0.0647

0.0536

0.0589

0.0593

0.0662

0.0416

0.2,0.2

0.0565

0.0585

0.0689

0.0492

0.0529

0.0537

0.0653

0.0508

0.2,0.02

0.0614

0.0631

0.0709

0.0476

0.0550

0.0567

0.0594

0.0524

Yığın sayısı 3 iken testlerin deneysel I. tip hata oranlarının nominal α değerinden farklılığı daha
belirgin hale gelmektedir. Örnek hacimleri 5, 5, 5 ve 10, 10, 10 iken diğer testlere göre PB testinin
biraz daha iyi olduğu söylenebilir.
Örnek hacimlerinin 5, 10, 15 olduğu durumda BF testinin diğer testlere göre daha kötü sonuçlar
verdiği görünmektedir. PB testinin ise diğer testlere göre en iyi sonuca sahip test olduğu
görünmektedir. Diğer taraftan örnek hacimlerinin birbirlerine yakın olduğu duruma bakıldığında
(5, 7, 9) testlerin deneysel I. tip hata oranları birbirlerine çok yakındır.
Tablo 5: Nominal α = 0.05, yığın sayısı (k) =4, farklı örnek hacimleri ve farklı yığın
varyansları için testlerin deneysel I.tip hata oranları
n=5,5,5,5

n=10,10,10,10

J

W

BF

PB

J

W

BF

PB

2,2,2,2

0.0557

0.0529

0.0408

0.0408

0.0524

0.0511

0.0511

0.0428

2,1.8,1.6,1.4

0.0521

0.0492

0.0369

0.0404

0.0534

0.0517

0.0501

0.0540

2,1.2,1,0.8

0.0525

0.0482

0.0445

0.0508

0.0514

0.0502

0.0497

0.0492

2,0.6,0.4,0.2

0.0591

0.0568

0.0567

0.0560

0.0511

0.0508

0.0678

0.0560

2,1.8,1.4,1

0.0552

0.0522

0.0440

0.0492

0.0532

0.0519

0.0508

0.0492

2,1.6,1.2,0.8

0.0539

0.0498

0.0428

0.0464

0.0481

0.0470

0.0444

0.0392

2,1.4,1.2,0.4

0.0554

0.0533

0.0458

0.0444

0.0493

0.0489

0.0532

0.0480

2,1,0.8,0.6

0.0525

0.0500

0.0453

0.0392

0.0527

0.0520

0.0562

0.0552

2,0.8,0.4,0.04

0.0579

0.0597

0.0555

0.0552

0.0515

0.0533

0.0659

0.0544

2,0.6,0.08,0.02

0.0589

0.0613

0.0599

0.0456

0.0516

0.0528

0.0749

0.0500

Yığın sayısının 4 olduğu durumundaki Monte Carlo simülasyon sonuçları değerlendirildiğinde
Parametrik Bootstrap testinin, genel olarak, I. tip hata bakımından daha iyi sonuçlar verdiği bazen
de diğer testler ile hemen hemen aynı düzeyde sonuçlar verdiği anlaşılmaktadır.
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4.2. Test İstatistiklerinin Güç Bakımından Karşılaştırılması

Simülasyon çalışması sonucunda elde edilen deneysel güç değerleri incelendiğinde aşağıdaki
sonuçlar gözlenmiştir.
Tablo 6: Nominal α=0.05, yığın sayısı (k) =3,

iken testlerin güç değerleri

J

W

BF

PB

2,2,2

0.1052

0.1033

0.1057

0.1012

2,2,1

0.1350

0.1326

0.1158

0.1328

2,1.5,1.5

0.1259

0.1219

0.1186

0.1260

2,1.5,1

0.1446

0.1413

0.1231

0.1304

2,1,1

0.1533

0.1498

0.1313

0.1472

2,1,0.2

0.2575

0.2581

0.1480

0.2636

2,0.5,0.5

0.2560

0.2543

0.1678

0.2448

2,0.5,0.2

0.3609

0.3607

0.1653

0.3796

2,0.2,0.2

0.5290

0.5271

0.1747

0.5172

2,0.2,0.02

0.7996

0.8026

0.1770

0.8032

Yığın ortalamaları 0, 0, 0.5 olarak alındığında BF testinin güç değerlerinin diğer testlere göre
düşük kaldığı görünmektedir.
Tablo 7: Nominal α=0.05, yığın sayısı (k) =3,

iken testlerin güç değerleri

J

W

BF

PB

J

W

BF

PB

2,2,2

0.3115

0.3066

0.3177

0.2944

0.1076

0.1048

0.1062

0.1040

2,2,1

0.4245

0.4194

0.3637

0.4228

0.1194

0.1177

0.1223

0.1124

2,1.5,1.5

0.3787

0.3736

0.3667

0.3576

0.1145

0.1120

0.1180

0.1032

2,1.5,1

0.4784

0.4723

0.4088

0.4712

0.1139

0.1112

0.1263

0.1140

2,1,1

0.5123

0.5070

0.4481

0.5012

0.1234

0.1217

0.1448

0.1308

2,1,0.2

0.7878

0.7894

0.5508

0.7964

0.1260

0.1265

0.1661

0.1404

2,0.5,0.5

0.7814

0.7786

0.5638

0.7988

0.1274

0.1259

0.1767

0.1308

2,0.5,0.2

0.9213

0.9212

0.6263

0.9244

0.1316

0.1313

0.1828

0.1444

2,0.2,0.2

0.9921

0.9919

0.6669

0.9928

0.1400

0.1395

0.2061

0.1416

2,0.2,0.02

1.0000

1.0000

0.6945

1.0000

0.1332

0.1354

0.2034

0.1332
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Tablo 8: Nominal α=0.05, yığın sayısı (k) =3,

iken testlerin güç değerleri

J

W

BF

PB

J

W

BF

PB

2,2,2

0.2402

0.2368

0.2457

0.2156

0.3083

0.3028

0.3174

0.2968

2,2,1

0.3188

0.3139

0.2850

0.3024

0.3324

0.3268

0.3621

0.3504

2,1.5,1.5

0.2690

0.2627

0.2830

0.2656

0.3414

0.3356

0.3748

0.3296

2,1.5,1

0.3157

0.3112

0.3101

0.3012

0.3522

0.3478

0.4039

0.3396

2,1,1

0.3234

0.3186

0.3429

0.3128

0.3595

0.3550

0.4369

0.3696

2,1,0.2

0.4941

0.4942

0.3980

0.4968

0.3922

0.3924

0.4906

0.3924

2,0.5,0.5

0.4380

0.4348

0.4112

0.4372

0.3900

0.3861

0.5111

0.3784

2,0.5,0.2

0.5703

0.5692

0.4389

0.5560

0.4082

0.4083

0.5402

0.4012

2,0.2,0.2

0.6785

0.6781

0.4642

0.6960

0.4225

0.4220

0.5656

0.4188

2,0.2,0.02

0.9073

0.9092

0.4770

0.8984

0.4107

0.4143

0.5763

0.4100

Ortalamalar 0, 0, 1 iken; PB testinin varyanslar arasındaki farkında artmasıyla beraber diğer
testlere göre iyi sonuçlar verdiği söylenebilir. Ortalamalar 0, 0.5, 1 iken, testlerin güç değerlerinin
arttığı ve PB testinin diğer testlerden biraz daha yüksek güç değerlerine sahip olduğu söylenebilir.
Tablo 9: Nominal α=0.05, yığın sayısı (k) =3,

iken testlerin güç değerleri

J

W

BF

PB

J

W

BF

PB

2,2,2

0.7410

0.7344

0.7618

0.7324

0.9997

0.9997

0.9997

0.9996

2,2,1

0.8756

0.8717

0.8508

0.8680

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2,1.5,1.5

0.8108

0.8067

0.8340

0.8036

0.9999

0.9999

1.0000

1.0000

2,1.5,1

0.8721

0.8693

0.8735

0.8872

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2,1,1

0.8771

0.8738

0.8985

0.8804

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2,1,0.2

0.9817

0.9818

0.9540

0.9836

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2,0.5,0.5

0.9615

0.9606

0.9458

0.9648

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2,0.5,0.2

0.9953

0.9954

0.9668

0.9956

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2,0.2,0.2

0.9992

0.9992

0.9706

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2,0.2,0.02

1.0000

1.0000

0.9786

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

Ortalamalar 0, 1, 2 ve 0, 2, 4 iken; testlerin güçlerinin 1’e yakın olduğu görülmektedir. Bunların
yanında PB testinin güç değerlerinin diğer testlere yakın olduğu anlaşılmaktadır. Bazı durumlarda
ise, daha iyi sonuçlar verdiği görülmektedir.
Testin gücü bakımından inceleme yapıldığında yığın sayısı 3 iken ortalamalar arasındaki farklar
arttıkça, beklendiği gibi, testin gücünün arttığı ve Parametrik Bootstrap testinin diğer testlere göre
daha güçlü bir test olduğu kolayca görülmektedir.

1473

19. ULUSLARARASI EYİ SEMPOZYUMU TAM METİN BİLDİRİ KİTABI (17-20 EKİM 2018)

5. Sonuç

Monte Carlo simülasyon çalışmasının sonuçlarına göre deneysel I. tip hata oranları bakımından
Parametrik Bootstrap testinin diğer testlerden biraz daha iyi olduğu anlaşılmıştır. Diğer yandan
güç bakımından da Parametrik Bootstrap testinin daha güçlü olduğu görülmüştür. Bu nedenle
araştırmacılara Parametrik Bootstrap testinin kullanımını öneririz.
Kaynakça
Bishop, T. A. (1976). Heteroscedastic ANOVA, MANOVA, and multiple-comparisons. (Unpublished doctoral
dissertation). The Ohio State University, Ohio.
Box, G. E. (1954). Some theorems on quadratic forms applied in the study of analysis of variance problems, I. Effect
of inequality of variance in the one-way classification. The annals of Mathematical Statistics, 290-302.
Brown, M. B., Forsythe, A. B. (1974). The ANOVA and multiple comparisons for data with heterogeneous variances.
Biometrics, 719-724.
James, G. S. (1951). The comparison of several groups of observations when the ratios of the population variances
are unknown. Biometrika, 38, 324-329.
Krishnamoorthy, K., Lu, F., Mathew, T. (2007). A parametric bootstrap approach for ANOVA with unequal variances:
Fixed and random models. Computational Statistics & Data Analysis, 51, 5731-5742.
Reed, J. F., Stark, D. B. (1995). Robust analysis of variance: a simulation study: Robust analysis of variance. Journal
of Applied Statistics, 22, 87-104.
Welch, B. L. (1951). On the comparison of several mean values: an alternative approach. Biometrika, 38, 330-336.

1474

